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T�CNICAS DE CRIAÇÃO DE Nezara viridula (L., 1758) 

(HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) E SUA RELAÇãO COM O PARASITõIDE 

Eutrichopodopsis nitens BLANCHARD, 1966

(DIPTERA: TACHINIDAE) 

RESUMO 

Autora: Maria Madalena Lima Costa 

Orientador: Prof. Dr. José Roberto Postali Parra 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de 

determinar uma metodologia para criação e manutenção de 

Nezara viridula (L., 1758) em laboratório e de conhecer 

aspectos biológicos básicos do seu parasitóide Eutrichopo-

dopsis nitens Blanchard, 1966. Estes estudos foram condu-

zidos no Laboratório de Biologia do Departamento de Entomo

logia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

(ESALQ) da Universidade de São Paulo (LISP) em 

condiçaes controladas de temperatura, umidade relativa e 

fotoperiodo. Foram estudados os seguintes aspectos para 

N. viridula: comparação de dietas artificiais; determinação

de exigências térmicas para a fase de ovo e da melhor época 

para o inicio de uma colónia de laboratório; estudo da 

densidade e recipiente de criação mais adequados e pre-

ferência alimentar, através de testes de livre escolha. 

Para o parasitóide E.nitens foram avaliados: exigências 

térmicas; porcentagem de parasitismo em campo; número de 

ovos de E. nitens sobre N. viridula e influência do parasi-
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tismo na alimentação do percevejo. Entre as dietas avalia-

das, aquela composta de grãos de amendoim e de soja 

'Paraná' foi a mais adequada para o desenvolvimento de N. 

viridula, sendo o ponto critico da criação a mortalidade no 

2 ° instar ninfal. A melhor época para o inicio de uma 

com relação à colônia do percevejo verde em laboratório, 

viabilidade de ovos, foi entre 15 a 30 dias após a 

infestação inicial do percevejo no campo. Determinou-se que 

a temperatura base e a constante térmica para a fase de ovo 

de N. viridula, foram, de aproximadamente, 11 ° C e 100 GD, 

respectivamente. o desenvolvimento embrionário deste 

inseto foi afetado pela temperatura em função da origem da 

população. A densidade e o recipiente de estudo influencia

ram a viabilidade do periodo 2 ° instar-adulto do perceve

jo. Com relação a E. nitens. determinou-se que a temperatu-

ra base e a constante térmica foram de 12,2 ° c e 412 GD, 

respectivamente; as temperaturas mais adequadas para o 

desenvolvimento do parasitóide foram de 20 e 22 ° c. As 

exigências térmicas das fases larval e pupal do parasitóide 

fora� variáveis. A porcentagem de parasitismo deste 

taquinideo aumentou no final do ciclo da soja. Os perceve

jos parasitados realizaram 2,3 vezes menos picadas e vive

ram somente cerca de 30% do tempo em relação aos não para-

sitados. Do total de percevejos parasitados, 62,6¼ conti-

nham apenas um ovo do parasitóide sobre o corpo. 
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TECHNIQUES FOR REARING Nezara viridula (L., 1758) (HEMIPTERA: 

PENTATOMIDAE) AND ITS RELATIONSHIP WITH THE PARASITOID 

Eutrichopodopsis nitens BLANCHARD, 1966

(DIPTERA, TACHINIDAE) 

Author: Maria Madalena Lima Costa 

Adviser: Prof. Dr . José Roberto Postali Parra 

SUMMARY 

The objective of this study was to determine 

a methodology for rearing and maintaining N. viridula

(L., 1758) in the laboratory and also to become acquainted 

with basic biological aspects of its parasitoid, Eutricho-

podopsis nitens Blanchard, 1966. The study was conducted 

in the Biology Laboratory of the Department of Entomology 

of Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/ 

University of São Paulo under controlled temperature, 

relative humidity, and photopheriod conditions. ln 

relation to N. viridula the following aspects were covered: 

artificial diets were compareci, thermal requirements were 

determined for the egg phase, the most suitable time for 

initiating a laboratory colony was determined, the density 

and the most adequate rearing container and the food 

preference in free choice tests were studied. Studies 
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relating to the parasitoid comprised the determination of 

thermal requirements, the percentage of parasitism in the 

field and number of E. ni tens eggs on N. viridula, and the 

influence oi the parasitoid on feeding frequency oi the 

stink bug. Among the diets evaluated, the one composed of 

peanut and Paraná soybean seeds proved to be the most 

adequate for the development oi N. viridula, where the 

critical point of rearing was mortality in the 2nd nymphal 

instar. The most suitable time for initiating a southern 

green stink bug colony in the laboratory as related to egg 

viability was between 15 and 30 days after initial 

infestation of the stink bug in the field. It was shown 

that the threshold of temperature and the thermal constant 

for the egg phase of N. viridula were of approximately 

11 ° C and 100 degree days (DD), respectively. 

development of this insect was affected 

accordinq to the origin oi the population. 

The embryo 

by temperature 

The density and 

the container of the study affected the viability of the 

2nd instar-adult phase of the buq. With regard to E. 

nitens, it was shown that the threshold of temperature and 

the thermal constant were 12.2°C and 412 DD, respectively; 

the most suitable temperatures for the development of the 

parasitoid were 20 and 22 ° C. The thermal requirements of 

the larval and pupal phases of the parasitoid were 

variable. The parasitism percentage oi this Tachinidae 
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increased at the end of the soybean crop. The parasitized 

stink bugs pierced 2.3 times less and lived only 30% of the 

time as compareci with non-parasitized stink bugs. Of the 

total parasitized stink buqs, 62.6½ contained only one egg 

of the parasitoid on its body. 
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1. INTRODUCÃO

Um dos mais importantes pentatomideos pragas 

da soja no mundo é o percevejo verde Nezara viridula (L., 

1758). No Brasil, ele ocorre nas principais regiões 

onde as produtoras de soja, destacando-se o sul do Pais, 

condições climáticas lhe são favoráveis. Sugando a seiva 

de folhas, botões florais, e principalmente, ali-

m�ntando-se nas vagens, causam retenção foliar, queda 

dos botões florais e das vagens (LINK et alii, 1973). Podem 

também causar diminuição no poder germinativo das 

sementes, redução em óleo e alteração no teor de proteinas 

(MINER, 1966) e, em muitos casos, 

grãos. 

destruir totalmente os 

� prática comum a utilização de produtos 

quimices visando ao controle desta praga na soja. 

Entretanto, estudos recentes têm demonstrado a viabilidade 

da utilização de agentes de controle biológico, como 

parasitóides de ovos (CORR�A-FERREIRA, 1986) e de ninfas e 

adultos (GASTAL, 1975; CORReA-FERREIRA, 1984). 

r 
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Para que estes programas alternativos tenham 

sucesso, é de fundamental importância a manutenção de 

colônias deste inseto durante todo o ano, permitindo assim 

que estudos 

tamente. 

básicos sejam 

Como ainda não 

desenvolvidos ininterrup-

existem dietas artificiais 

satisfatórias para percevejos (PARRA, 1986), é necessário 

criá- los em dietas naturais, e o estabelecimento de uma 

dieta nutricionalmente satisfatória, produzindo-se 

individues com as mesmas características dos encontrados no 

campo (selvagens), é de vital importância para o 

sucesso de programas de cont�ole biológico. 

Desta forma, o objetivo da presente pesquisa 

foi desenvolver técnicas de criação de 

possibilitem a produção continua de 

N. viridula que 

individuas com as 

mesmas características do inseto selvagem. Paralelamente, 

foram d esenvo l v idos estudos biológicos básicos de Eu-

trichopodopsis nitens Blanchard, 1966 parasitóide de adul-

tos e ninfas dos últimos instares do percevejo verde, 

numa tentativa de incorporá-los em programas de manejo das 

pragas da soja. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

a.1. Nezara viridula CL., 1758)

a.1.1. Caracteristicas gerais

N. viridula foi originalmente descrito por 

Linnaeus em 1758, com o nome cientifico de Cimex viridula, 

com base em exemplares coletados na 1ndia 
1 

(Jones , citado 

por RIZZD, 1968). 

É uma espécie cosmopolita, ocorrendo em 

regiôes tropicais e subtropicais da Europa, Ãsia, Ãfrica e 

América (Lethierry & Severin
2

, citados por PANIZZI & 

SLANSKY, 1985). A espécie é presumivelmente originária do 

sudoeste da Ãsia (YUKAWA & KIRITANI, 1965) e, posterior-

mente, espalhou-se pelo Novo Mundo (DEWITT & GODFREY, 

1 

2 

JONES, T.H. The southern green plant bug. U.S. Dept. 
Agric. Bull. 689: 1- 2 7, 1918. 

LETHIERRY, L. & SEVERIN, G. Catalogue genéral des Hémip-
téres. F. Hayez • . Bruxelas. Acad. Royal Belg., 1893. t. 
1: Hétéroptéres Pentatomidae, 286p. 
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1972). Muitos autores têm discutido o centro de origem 

desta espécie (TODO, 1989) mas ainda não che g aram a um 

consenso. Entretanto, muito provavelmente N. viridula cri-

ginou-se da Região Etiópica (HOKKANEN, 1986). 

Um mapa com a distribuição desta espécie foi 

publicado pelo Commonwealth Agriculture Bureaux em 1953, 

sendo esta distribuição geográfica atualizada por DEWITT & 

GODFREY (1972) e TODO & HERZOG (1980). 

Um dos aspectos que têm chamado a atenção na 

espécie N. viridula é o policromismo em ninfas de mesmo 

1 
estádio (Jones , citado por GASTAL, 1975; RIZZ0, 1968 

e 1976; CORPUZ, 1969) e em adultos 
3 

(Freeman , citado 

por GASTAL, 1975; SLATER & BARANOWISKY, 1978). 

Segundo GRAZIA (1977) N. viridula é a única 

espécie do gênero Nezara encontrada na região Neotropical. 

2.1.2. Danos e plantas hospedeiras 

Os percevejos se alimentam inserindo seus 

estiletes em diferentes estruturas da planta. Injetam 

enzimas durante a alimentação, 

ingestão do alimento. 

facilitando assim a 

3
FREEMAN, P.V. A contribution to the study of the genus 

Nezara Amyot & Serville (Hemiptera: Pentatomidae). 
Transactions Royal Entomological Society of London, 
London, 90: 351-74, 1940. 
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Uma doença comum associada com o dano de 

percevejos é aquela provocada pela levedura Nematospora 

coryl i Peg 1 ion, 
4 

isolada da soja por Lehman e Preston & 

5 
Ray (citados por PANIZZI & SLANSKY, 1985). A transmissão 

desta doença e a associação com N. viridula foram 

mencionadas por DAUGHERTY (1967). 

Várias espécies de fungos foram isoladas de 

sementes de soja sem ataque do percevejo verde por 

KILPATRICK & HARTWIG (1955) indicando que, aparentemente, 

infecções podem ocorrer mesmo sem o ataque do inseto. 

TURNER (1967) descreveu e ilustrou os danos 

causados por N. viridula em sementes de soja em vários 

estágios de desenvolvimento. Puncturas no inicio da 

formação das sementes esgotam os seus conteúdos, resultando 

em falhas nas vagens ou em sementes atrofiadas. A 

alimentação, no final da formação das sementes, resulta no 

aparecimento de sulcos ou áreas deformadas, apresentando 

manchas nos locais onde os estiletes penetraram (TODD & 

TURNIPSEED, 1974). 

O ataque de pentatomideos em grãos de soja, 

afeta o poder germinativo das sementes, provocando reduções 

4
LEHMAN, S.G. Occurrence of yeast-spot on soybeans in North 

5 
Carolina. Plant Disease Reporter, 27: 602, 1943. 

PRESTON, D.A. & RAY. W.W. Yeast-snnt nf snybeans and mung

beans caused by Nematospora coryli Peglion in Oklahoma. 

Plant Disease Reporter, 27: 601-2, 1943. 
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no teor de óleo e um expressivo aumento no conteúdo total 

de proteínas dos qrãos, com perdas significativas na 

produção e qualidade das sementes (DAUGHERTY et alii, 1964; 

MINER, 1966; JENSEN & NEWSOM, 1972; LINK et alii, 1973; 

TODD & TURNIPSEED, 1974; CORSO & PORTO, 1978; COSTA & 

CORSEUIL, 1979). A localização da punctura, com relação à 

viabilidade das sementes, mostrou ser mais importante do 

que o número de puncturas (JENSEN & NEWSOM, 1972). 

Em geral, os pentatomídeos colonizam a soja 

durante o período reprodutivo da planta e atingem o pico 

populacional durante o enchimento das vagens. Reduç5es na 

colheita, devido ao ataque de percevejos, ocorrem somente 

quando as plantas encontram-se no estágio de desenvolvi-

mente das sementes; a partir da maturação do grão, pouco 

dano é causado às sementes e a produção não é afetada 

(THOMAS et alii, 1974; COSTA & LINK, 1974; SCHUMAN & TODO, 

1982; PANIZZI, 1985; PANIZZI & SLANSKY, 1985). Estudos de 

tabelas de vida demonstraram que a sobrevivência de adultos 

aumenta com a maturidade da planta, sendo mais alta durante 

a formação das sementes (STAM et alii, 1987). A localização 

das vagens nas plantas também é importante na alimentação 

dos percevejos da soja pois MIRANDA et alii (1979) e 

PANIZZI et alii (1986) relataram que eles têm preferência 

por vagens dos terços médio e superior da planta de soja. 

Existem várias técnicas para avaliar os 
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danos causados pelos percevejos. Assim, B0WLING (1980) usou 

o corante fucsina ácida para detectar as puncturas e

avaliar a atividade alimentar de N. viridula em soja; 

aumento no número de puncturas (marcadas pelo corante) 

correspondem a uma maior intensidade de ataque do inseto. 

R0SSETT0 et alii (1981) também usaram essa técnica em 

comparação a outros dois métodos para observar a alimenta-

ção de percevejos, em diferentes genótipos de soja. o

método com o corante permitiu detectar diferenças entre as 

linhagens, não visiveis pelos outros métodos. 

MASSARI0L et alii (1980) compararam dois 

processos de análise de sementes para medir o ataque de 

percevejos: um através do processo visual, e o

outro, utilizando o método do tetraz6lio. Concluiram 

serem os dois métodos viáveis para detecção de danos. 

Entretanto, o método do tetraz6lio possibilitou uma maior 

distinção das lesões provocadas pelo percevejo. PANIZZI et 

alii (1986) também usaram estes dois métodos (visual e 

tetrazólio) para comparar os danos provocados pelo 

percevejo verde em qenótipos de soja com sementes grandes e

pequenas. 

Em geral, o teste de tetrazólio possibilita 

a identificação de lesões com uma boa margem de segurança, 

pois a região afetada apresenta o tecido com coloração 

esbranquiçada e aspecto pulverulento, enquanto que a
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análise visual pode levar a erros, pois nem sempre a 

punctura é visivel (MARCOS FILHO et alii, 1987). 

Várias espéc i es d e plantas, principalmente 

leguminosas, têm sido referidas em muitas partes do mundo 

como plantas hospedeiras de N. viridula (Kiritani et alii
6

,

citados por PANIZZI & SLANSKY, 1985; RIZZD, 1968; CORPUZ, 

1969; Vt:LEZ, 1974; TODD & HERZOG, 1980; JONES & SULLIVAN, 

1982). No Brasil, SILVA et alii (1968) catalogaram a 

ocorrência deste percevejo em 25 espécies de plantas em 

seis Estados. Mais tarde, LOPES et alii (1974) e LINK & 

GRAZIA (1987), no Rio Grande do Sul, relacionaram mais de 

70 hospedeiros naturais. No norte do Paraná, quando a soja 

não está presente, N. viridula têm sido observado princi-

palmente em Crotalaria sp., guandu ( CaJanus ca_jan L), 

mamona (Ricinus communis, L.), mostarda (Brassica kaber 

Wheeler) e rubim ( Leonorus sibiricus, L. )

(CORReA-FERREIRA & PANIZZI, 1982; PANIZZI, 1985; PANIZZI & 

MENEGUIM, 1989). 

6
KIRITANI, K.; HDKYO, N.; KIMURA, K.; NAKASUJI, J. Imagina! 

dispersa! of the southern green stink bug, Nezara viri
dula L., in relation ·to feeding and oviposition. Japa
nese. Jot.D"'nal Applied Entomology Zoology, 9: 291-7, 
1965. 
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2.1.3. Biologia de N. viridula 

2.1.3.1. Aspectos biológicos gerais 

N. viridul a, como outros pentatomideos, 

invariavelmente apresenta cinco instares ninfais (SLATER & 

BARANOWISKY, 1978). No 1 ° instar, os insetos ficam sobre ou 

próximo às massas de ovos e aparentemente não se alimentam 

7 
(Drake , citado por TODO, 1989). 

O hábito gregário é mantido até o 2 ° instar 

ninfa!, exceto se houver mortalidade ou eventuais 

distúrbios (Hokyo & Kiritani
8

, citados por TODO, 1989). 

Essa agregaç�o nos primeiros instares de N. viridula,

parece ter efeito sobre a taxa de desenvolvimento e morta-

lidade (KIRITANI, 1964a,b; KIRITANI et alii, 1966; Kiritani 

& K. 
9,10 

imura , citados por TODO & HERZOG, 1980; L O CKWOOD & 

7 
DRAKE, C.J. The southern green stink bug in Florida. Flo-

rida State Plant Bd. Quant. Bull.p4: 41-94, 1920. 

8
HOKYO, N. & KIRITANI, K. Samplino desiqn for estimating 

the population of the southern green stink bug, Nezara 

viridula (Pentatomidae, Hemiptera) in the paddy field. 

Japanese Journal Ecologyp 12: 228-35, 1962. 

9
KIRITANI, K. & KIMURA, K. The effect of population density 

during nymphal and adult stages on the fecundity and 
other reproductive performances. Japanese Journal Eco

logyp 15: 233-6, 1965. 

10 
KIRITANI, K. & KTMIIRA, K. A c::,tl1rly nf nymphal aqgregation 

of the cabbage stink bug, Eurydema rugosum Motschulsky 

(Heteroptera: Pentatomidae). Applied Entomology Zoolo

gyp 1: 21-8, 1966 •• 

--
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STORY, 1986). Pela tendência natural em dispersar a 

aqreqação decresce abruptamente no 4° instar (Hokyo & 

K. ·t .
8 

iri ani , ritanns por TODD, 1989 e PANIZZI et alii, 

1980). Segundo KIRITANI (1964a) podem ser observadas ninfas 

de 4° instar agrupadas, desde que o alimento seja favorável 

e não haja perturbações no l o cal. O 5 ° instar não têm 

tendência qreqária e, inclusive, mostra um comportamento 

antagonistice quando dois individues encontram-se próximos. 

Vários são os fatores bióticos e abióticos 

que podem afetar o ciclo de vida de N. viridula. 

Como N. viridula é uma espécie altamente 

polifaga, o estudo de sua biologia é muito complexo, pois 

existe uma grande variação na duração e sobrevivência das 

fases imaturas e na fecundidade e longevidade dos adultos 

em função do suprimento alimentar do qual o inseto se 

utiliza ou é mantido em laboratório. Assim, os resultados 

obtidos por vários autores que estudaram a biologia deste 

inseto são variáveis ( EGW U ATU, 1981; KESTER & SMITH, 

1984; CORReA-FERREIRA, 1985; EGWUATU & ANI,1986; PANIZZI, 

1987; PANIZZI & ROSSINI, 1987; JONES & BREWER, 1987; CA-

LHOUN et alii, 1988; PANIZZI, 

1989). 

1989; PANIZZI & MENEGUIM, 

Dentre os fatores abióticos a latitude (HAR

RIS & TODO, 1980a), fotoperiodo (ALI & EWEISS, 1977; HARRIS 

& TODO, 1980a), temperatura (ALI & EWEISS, 1977; HARRIS & 
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TODO, 1980a; EGWUATU & ANI, 1986) e umidade relativa (KIRI

TANI & KIMURA, 1967; HARRIS & TODO, 1980a; LOCKWOOD & STO-

RY, 1986) podem alterar a taxa de desenvolvimento e sobre

vivência de N. viridula.

A duração dos estágios imaturos de N. viridula

foi estudada por vários .autores 1 (Jones , 7 Drake ,

citados por HARRIS & TODO, 1980a; 

RIZZO, 1968, CORPUZ, 1969; S. hll ing 

KIRITANI & HOKYO, 1962; 

citado por HARRIS & 

TODO, 1980a; Vfi.EZ, 1974; HARRIS & TODO, 1980a; EGWUA TU, 

1981; CORReA-FERREIRA, 1985; PANIZZI & ROSSINI, 1987; 

PANIZZI & MENEGUIM, 1989) com grandes variaçees, em função 

das condiçees ambientais e nutricionais. O trabalho 

realizado por HARRIS & TODO (1980a) comparando a duração 

dos estágios imaturos de N. viridula obtido por diversos 

autores, ilustra muito bem a influência destes fatores 

(alimento, latitude, fotoperiodo, temperatura e umidade 

relativa) sobre o desenvolvimento de N. viridula.

O número de individuas por recipiente de 

estudo também tem um efeito marcante sobre a duração dos 

estágios imaturos do percevejo v erde ( KIRITANI, 1964b; 

HARRIS & TODO, 1980a; EGWUATU & ANI, 1986). Segundo KIRITA-

11SINGH, Z. Bionomics of the southern green stink bug, Ne
zara viridula (Linn.) (Hemiptera, Pentatomidae) in 
Central lndia. Champaign, 1972. 136p. (Ph.D. - Uni
versity of Urbana). 
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NI (1964b), a duração do 2° instar de N. viridul,a diminui 

com o aumento do número de individues por recipiente de 

criação; por sua vez, este aumento retarda o desenvolvimen-

to no 4° e 5 ° instares ninfais. Essa mesma tendência foi 

observada por EGWUATU & ANI (1986). 

Kiritani
12 

(citado por JONES & BREWER, 1987)

relatou que a taxa de desenvolvimento das ninfas é afetada 

pela idade das fêmeas no momento da oviposição. KIRITANI & 

KIMURA (1967) não observaram mudanças apreciáveis na 

duração das fases imaturas de N. viridula com o envelheci-

mento das "mães". 

Como para todos os insetos, existe para N.

viridula uma tendência geral de diminuição no tempo de 

desenvolvimento das fases imaturas com o aumento da tempe-

ratura, dentro de certos 

EGWUATU & ANI, 1986). 

limites (ALI& EWEISS, 1977; 

Assim como para a duração, foram também 

observadas variaç�es na mortalidade dos estágios imaturos 

nos diversos trabalhos em função das condiç�es em que o

inseto foi estudado (Jones
1

'citado por HARRIS & TODD,1980a;

KIRITANI & HOKYO, 1962; CORPUZ, 1969; CORRe':A-FERREIRA, 

12
KIRITANI, K. Oviposition habit and effect of parental 

age upon the post-embryonic development in the sou
thern green stink bug, Nezar,a viridul,a. Japanese Jour

nal Ecology� 13: 88-96, 1963. 
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1985; PANIZZI & ROSSINI, 1987; JONES & BREWER, 1987; 

PANIZZI, 1987; PANIZZI & MENEGUIM, 1989). 

KIRITANI (1964b) e EGWUATU & ANI (1986) 

observaram que a agregação diminui a mortalidade no inicio 

e a favorece no final do periodo ninfa!. A sobrevivência da 

fase imatura é negativamente afetada pela idade dos pais. 

O nivel de sobrevivência da progênie da segunda geração foi 

menor que o da primeira, talvez devido a influência 

conjunta de "mães" e "avós" ( KIRITANI & KIMURA, 1967). 

As maiores mortalidades da fase ninfal 

ocorrem nos primeiros instares de desenvolvimento do inseto 

(KIRITANI & HOKYO, 1962; EGWUATU, 1981; CORR� - FERREIRA, 

1985; PANIZZI & ROSSINI, 1987) e nos dois últimos instares, 

sendo mais pronunciada no 5 ° instar (HARRIS & TODD, 1980a,b 

e 1981a; CORReA-FERREIRA, 1985; PANIZZI & ROSSINI, 1987) e 

na "ecdise" imaginai (HARRIS & TODD, 1981a). O canibali s mo 

parece ser um dos principais fatores de mortalidade nos 

últimos instares. Pode ser reduzido utilizando-se densida

des menores de insetos por recipiente de criação ou trocan-

do-se constantemente o alimento (HARRIS & TODD, 1981a). 

A atividade sexual de N. viridula têm sido 

bastante estudada (KIRITANI, 1963, CORPUZ, 1969, MITCHELL & 

MAU, 1969; AZMY, 1976; HARRIS & TODD, 1980b; MCLAIN, 1980), 

assim como sua fecundidade (KIRITANI & HOKYO, 1962; KIRI

TANI et alii, 1963; CORPUZ, 1969; AZMY, 1976; HARRIS & 
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TODO, 1980b,c; JONES, 1985; BREWER & JONES, 1985; JONES &

BREWER, 1987; PANIZZI & MENEGUIM, 1989) e longevidade (KI-

RITANI et alii, 1963; CORPUZ, 1969; MITCHELL & MAU, 1969; 

AZMY, 1976; EGWUATU, 1981; HARRIS et alii, 1984; BREWER &

JONES, 1985; EGWUATU & ANI, 1986; JONES & BREWER, 1987). 

Segundo MITCHELL & MAU (1969) e AZMY (1976) a 

atividade sexual reduz a longevidade em ambos os sexos de 

N. viridula. Entretanto, a cópula estimula a oviposição 

(KIRITANI, 1963; AZMY, 1976) e mais de uma cópula é 

necessária para a colocação de um ma i or número de ovos 

(AZMY, 1976). 

Por outro lado, estudos de laboratório, 

mostraram que a duração da cópula e o número de cópulas, 

não foram correlacionados com o número de ovos fertilizados 

colocados pelas fêmeas (MCLAIN, 1980). HARRIS & TODO 

(1980b) relataram que adultos de N. viridula permanecem 45% 

de seu tempo de vida em cópula e acasalam com 3 a 4 

adultos diferentes. 

Estudos feitos por MCLAIN (1980, 1985 e 1988) 

constataram que as fêmeas demonstram mais atração por ma

chos maiores, que copulam mais freqüentemente, são mais 

férteis e vivem mais que machos menores. 

A maturidade sexual de N. viridula têm sido 

discutida por vários autores (RIZZO, 1968; MITCHELL & MAU, 

1969; CORPUZ, 1969; HARRIS & TODO, 1980b; CORR�A-FERREIRA, 
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1985; JONES & BREWER, 1987); em geral os resultados variam 

em intervalos de 5 a 12 dias e de 6 a 20 dias para os 

períodos de pré-cópula e de pré-oviposição, 

mente. 

respectiva-

A fecundidade e a longevidade de machos e 

fêmeas de N. viridula podem ser negativamente afetadas 

quando os insetos se originam de "mães" mais velhas 

(KIRITANI 

(EGWUATU & 

& KIMURA, 1967), 

ANI, 1986) e

por 

pelo 

temperaturas 

aumento no 

elevadas 

número de 

individuas por recipiente de criação (EGWUATU & ANI, 1986). 

Os resultados biológicos com N. viridula

obtidos por vários autores são resumidos na Tabela 1. 

2.1.3.2. Técnicas de criação de N. viridula 

JENSEN & GIBBENS (1973), BREWER & JONES 

(1985) e JONES & BREWER (1987), realizaram estudos com 

dietas artificiais para criação de N. viridul a. JENSEN & 

de BURTON GIBBENS (1973) utilizaram 

(1969) para Heliothis zea 

dieta 

Boddie. 

criados na dieta artificial 

modificada 

Apesar dos insetos 

terem completado o



Tabela 1. Duração, viabilidade, longevidade e número de ovos por fêmea de li. vi'liduta por virias autores. 

Autor (Ano) T(ºC) UR(t) FOTOP. Alimento Duração por instar (dias) Duração 
(1.: F) Ovo 1 li Ili IV (dias) Ovo 

----··-·------ --------------- --·-· -------··------
OVO • ADULTO 

JUNES ( 1918) ll-38 14: 10 Tomat, 5,5 3,6 6,0 7 ,2 7 ,6 10,2 3A,9 
12: 10 

KIRITANI & HOKYD 25 Feijão 5,2 3,5 5 ,7 5,8 8,0 10,5 38,7 
(1962) Vagem 
CORPUZ ( 1969) Soja 4,5 2,8 4,6 3,5 4, 1 6,9 26,8 

Arbusto "Sitao" 
VELEZ (1974) 5-Jl 10,5:13,5 Feijiio verde 8,0 5, 1 7 ,6 7 ,o 7 ,7 11,9 47 ·º 
Ali & EWF. ISS ( 1977) 25 Vagen� verdes 5,0 4 ,3 6,0 6,3 6,3 7,5 35 ,4 
HARRIS & TODD(1980a) 25·2A 55a 14:10 reijão verde 4 ,5 4,0 5,5 5,0 7 ,4 11, 1 37 ,6 

65 Caupl 
19 fNSTAR·ADULTO 

EGWIJATU (1981) 28-32 45-59 Feijão 3-4 4-6 5-7 6-8 6-11 25-34 
Soja 3-4 5-7 6-7 5-7 6-9 24-35 
Caupl 3-4 5-6 6-8 5-8 8-11 27-33
Hiblscus 3-5 5-7 8-10 8-11 g-13 33-44 
Berinjela 3-4 5-6 6-8 5-8 8-11 27-33 

CORR[A-FERREIRA 27 65 14: 10 Vagem 3,2 4,9 4,4 5,0 11,5 29,0 
(1985) Soja 

Feijão 3,0 5,0 6,2 1,1 12,5 34,4 
Vagem 
Semente seca 4 ,5 6 ,7 4,2 5,8 8,5 29,7 
de soja 

EGWUATU & ANI 25 60-70 14: 10 Berinjela 3, 13 8 ,7 4 ,8 6,7 11,2 41,6 
(1986) 

29 fNST AR ·ADlll TO 
8REWER & JONES 27±1 Feijão verde 26,5 
(1985) amendoim 
JONES & BREWm 27±1 60±10 16:8 Semente seca 24,5 
(1987) de soja 

Feijão verde 24,3 
PANIZZ 1 & ROSSINI 26.+.1 60±.10 14:10 Vagens verdes 5,8 4,8 7 ,6 8,8 26,5 
(1987) de soja 
PANIZZ 1 & HENEGUIM 25+ 1 Moúarda 5, 7 4,6 6,5 10,2 26,B 
(1989) Rubim 6,0 5,4 6,7 13,0 31, 1 

Mamona 9,7 8,7 8,7 15,9 42,5 

MITOlELL & MAU 26.+.2 50-70 Feijão 
(1971) Vagem 

Amendoim 
Açúcar 

AZMY (1976) 25-30 65-70 Batata 
Tomate 
Algodão 
Cj t rus 

JONES & BREWER 27.tl 60±10 16:8 Feijão verde 
(1987) Amendoim 

�gua 
Feijão verde 
Soja 
Agua 

Mortal idade por instar (S) 

li Ili IV V 

o 2,8 4,3 7 ,5 27 ,4 

0,8 2,6 3,5 9,7 85,2 

13,5 8,8 2,9 3,6 23,8 

10,5 2,6 5,3 10,5 

6,J 1,2 5,0 12,5 
3,8 6,2 8,8 6,2 

29,5 11,5 11,5 7 ,7 

Horta 11 dade 
(1) 

79,0 

82,0 

50,4 
22 ,7 

16,6 
66,7 
73,3 
70,0 
20,0 
37,5 

87,6 

43,6 

55,0 

22,5 

28,5 

18,0 
28,9 

25,0 
25,0 
60,2 

longevidade N9 de ovos/
� � � 

50,5 140 

177 

33,1 32,5 326 

242 

86,0 5(1,0 
74 ,7 86,0 
97,6 101 ,4 

48,3 36,7 182,3 

60,7 60,8 261,0 

53,7 29,8 

42,8 36,4 

40,1 33,7 107,4 
42,8 45,11 87,0 
16,1 24,9 

1001v1 rge,n) 601vl rge,n) -
15 cop.) 30 cop.) 

112Jvlrgem) 
29, (cop.) 

92 ,91virget11) 
46,7 cop.) 136,7 

39,3 36;9 83,1 

54,5 53,5 261,1 

..... 

O"I 
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desenvolvimento, este foi retardado (o dobro do tempo), os 

adultos produzidos foram pequenos e a mortalidade foi muito 

alta, quando comparados aos resultados obtidos na dieta 

natural (grãos e vagens verdes de Phaseolus vulgaris L.). 

Segundo BREWER & JONES (1985) a dieta de DELBOLT (1982) 

para Lygus hesperus Knigth, foi adequada para pro-

duzir individues comparáveis aos produzidos na dieta natu-

ral (grãos de feijão verde e amendoim). Contrariando esse 

resultado, JONES & BREWER (1987) relataram que o desenvol

vimento das ninfas foi 13 dias mais longo na dieta de DEL-

BOLT (1982), em relação à dieta padrão (feijão verde e 

amendoim). A substituição de Phaseolus limensis L., usado 

na dieta de L. hesperus, por soja ou caupi, não melhorou a 

qualidade dos insetos produzidos. Por outro lado, como não 

foram detectadas diferenças na sobrevivência, e sendo a 

longevidade de fêmeas maior na dieta artificial, os autores 

sugerem que a dieta de DELBOLT (1982) possa ser promissora, 

podendo ser um ponto de partida de uma dieta artificial 

para a criação de N. viridula em laboratório. 

Nos laboratórios do Instituto Nacional de 

Ciências Agroambientais ( NIAES), no Japão, uma dieta 

artificial foi desenvolvida para criação de percevejos 

fitófagos. A dieta (sólida) é oferecida em pequenos pedaços 

aos insetos. Os componentes e os procedimentos para a 
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preparação da dieta podem ser encontrados em 

.13 

Paniz-

21 

A grande maioria dos trabalhos com biologia 

de N. viridula foi realizada com alimentos naturais. 

Alguns autores (HARRIS & TODO, 1981a; JONES, 

1985; CORReA-FERREIRA, 1985) propuseram técnicas de criação 

de N. viridula, descrevendo todas as etapas, procedimentos, 

materiais e os cuidados necessários para manter a sanidade 

da colônia. 

A importância da manutenção de umidade nos 

recipientes contendo as massas de ovos (geralmente placas 

de Petri) e nos de criação de ninfas e adultos, foi 

destacado pelos autores. 

HARRIS & TODO (1981a) e JONES (1985) 

utilizaram tiras de papel como substrato de oviposição. 

Segundo CORReA-FERREIRA (1985) as fêmeas ovipositam 2,5 

vezes mais em plantas de soja do que em outros substratos, 

e portanto sugeriu a utilização das plantas (mesmo em 

estágio vegetativo) nas gaiolas de adultos como um estimulo 

e suporte para postura. 

Como as ninfas de 1 ° e 2 ° instares são muito 

sensiveis, HARRIS & TODO (1981a) sugeriram que elas sejam 

13
PANIZZI, A.R. (EMBRAPA - Centro Nacional de pesquisa de 

Soja, Londrina-PR). Relat6rio de viagem a Tsukaba ,Ja
pão, 1988. 18p. 
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mantidas nas placas de Petri (com alimento) até a 

transformação para o 3 ° instar, 

ridas para os recipientes adequados 

sendo então transfe-

Uma dieta composta de grãos de feijão verde e 

amendoim cru foi utilizada por HARRIS & TODO 

JONES (1985). Por sua vez, CORR�A-FERREIRA (1985) 

(1981a) e 

inicial-

mente, sugeriu o uso de sementes secas de soja como alimen-

to, pela praticidade na produção massa!. Porém, como a 

mortalidade é alta nesta dieta, foi recomendada a comple

mentação com plantas de soja com vagens para a criação das 

ninfas, sendo somente os adultos criados nas sementes se

cas. HARRIS & TODD (1981a) mencionaram que o inseto pode 

ser criado utilizando-se somente feijão verde, porém a 

adição de amendoim melhora a performance dos insetos. Ou

tros tipos de alimentos podem ser utilizados periodicamente 

(HARRIS & TODO, 1981a), ou quando feijão e 

estão disponiveis (HARRIS & TODO, 1981a; 

amendoim não 

J0NES, 1985). 

A diversificação dos alimentos (soja, amendoim, feijão, 

milho) resulta em adultos mais sadios e com uma performance 

melhor (C0RR�A-FERREIRA, 1985). 

No Jap�o, N. viridula é criado em dois tipos 

de dietas; uma consistindo de sementes secas de soja e 

amendoim cru; a outra composta destes dois elementos com a 

adição de sementes de trevo vermelho. A água é oferecida 

aos insetos com vitamina C (ácido ascórbico). Dentre as 
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variedades de amendoim pesquisadas, as melhores são aquelas 

com grãos maiores (p . .13) 
an1.zz1. . Com relação à soja, 

os percevejos preferem alimentar-se em genótipos 

com grãos maiores (PANIZZI et alii, 1986), que por terem 

maior nível protéico melhoram a qualidade do inseto (CA-

LHOUN et alii, 1988). 

JONES & BREWER (1987) observaram o desenvol-

vimento de N. viridula em seis tipos de dietas compostas de 

grãos e/ou vagens de alguns hospedeiros deste percevejo. As 

dietas que continham feijão verde na sua composição foram 

superiores às outras; a inclusão de sementes de soja e/ou 

amendoim aumentaram o vigor da colónia, observação esta já 

feita por HARRIS & TODO (1981a) com relação ao amendoim. 

JONES (1985) citou que desde que o alimento fresco seja 

incluido na dieta não é necessario fonte adicional de água. 

JONES & BREWER (1987) observaram que a adição de 

água suplementar não melhorou a performance na dieta 

composta de feijão verde e grãos secos de amendoim; 

entretanto, quando foi utilizado semente seca de soja, a 

adição de áQua, proporcionou maior fecundidade e viabilida

de de ovos. 

Os resultados obtidos por JONES & BREWER 

(1987) mostraram que o amendoim, comumente utilizado nas 

dietas com feijão verde (HARRIS & TODO, 1981a; KEST E R & 

SMITH, 1984; JONES, 1985) pode ser substituído por 
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sementes secas de soja mesmo sem a fonte suplementar de 

água. 

A qualidade r1nc:. <'llimentos 

oferecidos para manutenção de colônias de N. 

qeralmente 

viridula em 

laboratório têm sido discutida por v á  rios autores. Com 

relação às sementes secas de soja, alguns resultados 

relatados têm sido contraditórios. Assim, CORRE:A-FERREIRA 

(1985) observou que ninfas de 

em sementes secas de soja, 

N. viridula

apresentaram 

desenvolvimento normal, porém a mortalidade 

e a capacidade reprodutiva, reduzida. Outros 

criadas 

tempo de 

foi alta, 

autores 

têm observado que sementes secas de soja prolongam 

a duração da fase imatura, apesar das mortalidades serem 

relativamente baixas (PANIZZI & ROSSINI, 1987; JONES & 

BREWER, 1987). Segundo JONES & BREWER (1987) neste alimento 

não houve produção de adultos viáveis; o mesmo ocorreu em 

ninfas criadas em grãos de amendoim, as quais, além de 

apresentarem má "qualidade" na fase adulta, 

taxa de sobrevivência. 

tiveram menor 

JONES & BREWER (1987) observaram reduções na 

produção de ovos viáveis e no número de massas de ovos por 

fêmea de N. viridula, criadas em feijão verde. 

Segundo EGWUATU (1981) ninfas do percevejo 

verde alimentadas com vagens verdes de soja, apresentaram 

altas mortalidades. Por outro lado, PANIZZI ( 1987) e 
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PANIZZI & ROSSINI (1987) relataram que as ninfas têm 

preferência por vagens verdes de soja, e uma vez criadas 

neste alimento, apresentaram altos niveis de desenvolvimen

to e sobrevivência. 

Alguns hospedeiros alternativos têm se 

mostrado adequados para o desenvolvimento de N. viridula. � 

o caso de Sesbania emerus (PANIZZI, 1989a) e frutos de 

mostarda e rubim (PANIZZI & MENEGUIM, 1989). As ninfas 

alimentadas com estas plantas apresentaram bom desenvol

vimento e baixas mortalidades. 

Por outro lado, grã'.os de caupi (EGWUATU, 

1981; JONES & BREWER, 1987), sementes de sorgo e

algodão (EGWUATU & ANI, 1986), vagens de Crotalaria lanceo

lata (PANIZZI, 1989a) e frutos de mamona (PANIZZI & MENE

GUIM, 1989) têm se mostrado inadequados à sobrevivência das 

ninfas de N. viridula em estudos de laboratório. 

No Chile e Argentina frutos de mamona são 

utilizados em dietas para criação de N. viridula e J. e.

Gamundi
14

). 

Quando ninfas sã'.o criadas sobre um 

alimento adequado nota-se um efeito positivo sobre 

a performance dos adultos (KESTER & SMITH, 1984; PANIZZI, 

14
GAMUNDI, J.C. CINTA - Estacion Experimental Agropecuária 

Oliveros, Santa Fé). Comunicação Pessoal. 
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1989a). Em geral, existe uma correlação positiva entre a 

preferência para oviposição e a suscetibilidade da planta 

hospedeira para o desenvolvimento do inseto (PANIZZI, 

1989a). 

2.2. Eutrichopodopsis nitens Blanchard� 1966 

2.2.1. Biologia de E. nitens 

Embora existam várias 

taquinideos referidas no mundo como 

espécies 

parasitóides 

de 

de 

pentatomideos (GASTAL, 1975; JONES, 1988), nas Américas, as 

espécies mais freqüentes e bem adaptadas à N. viridula são 

Trichapada pennipes Fabricius, 1794 nos Estados Unidos da 

América do Norte: Trichapada pilipes Fabricius, 1805 nas 

Antilhas e E. nitens na América do Sul (JONES, 1988). 

15 
Segundo J.H. Guimarães (inf. pessoal) exis-

tem dúvidas quanto à designação correta de dipteros parasi

tóides de pentatomideos. principalmente da Tribo Tricho-

podini, que ocorrem nas Américas, em especial na América do 

Sul. Ainda segundo este pesquisador, algumas espécies con-

sideradas diferentes, na realidade podem ser 

sinonimias. 

15
GUIMARÃES, J.H. (Universidade de 

de Ciências Biomédicas, Depto. 
Paulo). Comunicação pessoal. 

São Paulo, Instituto 
de Parasitologia, São 
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No Brasil a espécie mais freqüente é E. nitens 

(GASTAL, 1975, 1977; CORREIA et alii, 1983; CORR�A-FERREI-

RA, 1984). 

A biologia e o comportamento de E. nitens são 

muito semelhantes ao do taquinideo T. pennipes (GASTAL, 

1975; CORReA-FERREIRA, 1984), e ambos parasit a m  exclusi

vamente adultos e ninfas de últimos instares (4° e 5°) de 

percevejos (WHORTLEY, 1924; MITCHELL & MAU, 1971; GASTAL, 

1975; HARRIS & TODO, 1980d; LINK & COSTA, 1983; CORReA

FERREIRA, 1984). 

Apesar de já terem sido relatados parasitando 

outros pentatomideos (TODO & LEWIS, 1976; PANIZZI & SMITH, 

1976; BUSCHMAN & WHITCOMB, 1980; MCPHERSON et alii, 1982; 

PANIZZI & HERZOG, 1984; CORR�A-FERREIRA, 1984) parecem ter 

marcada preferência por N. viridula (GASTAL, 1975; 

BUSCHMAN & WHITCOMB, 1980; MCPHERSON et alii, 1982; CORREIA 

et alii, 1983; CORReA-FERREIRA, 1984). 

Aspectos da bioloqia e comportamento de T. 

pennipes foram amplamente estudados por vários autores 

(WHORTLEY, 1924, BEARD, 1940; SHAHJAHAN, 1968a,b; MITCHELL 

& MAU, 1971; SHAHJAHAN & BEARDSLEY, 1975; BUSCHMAN & 

WITCOMB, 1980; HARRIS & TODO, 1980d; HARRIS & TODO, 

1981b; HARRIS & TODO, 1982; MCPHERSON et alii, 1982; MENE

ZES et alii 9 1985). 

No Brasil, GASTAL ( 1975, 1977) e 
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CORReA-FERREIRA (1984) realizaram estudos biológicos de E. 

nitens sobre populaç�es de N. viridula. Em geral, são 

relatados a ocorrência e/ou o nivel de parasitismo de E. 

nitens em populaçfSes de N. viridula eoutros pentatemi- deos 

(GASTAL, 1975, 1977; PANIZZI et alii,198O; SILVA & RUEDELL, 

1983; CORREIA et alii, 1983; CORReA-FERREIRA, 1984; 

PANIZZI & SMITH, 1976; LINK & COSTA, 1983; PANIZZI & 

HERZOG, 1984; PANIZZI, 1989b). CORReA-FERREIRA & ZAMATARO 

(1987)observaram os danos produzidos em plantas de soja por 

adultos de N. viridula sadios e parasitados por E. nitens. 

O parasitóide deposita seus ovos sobre o 

corpo do percevejo e após a eclosão, a larva penetra pela 

cuticula do hospedeiro e, se desenvolve alimentando-se dos 

órgãos internos e fluidos do corpo. Quando desenvolvida, a 

larva sai pela extremidade anal do corpo do hospedeiro, 

ocasionando-lhe a morte, e se dirige ao solo, onde irá 

transformar-se em pupa (CORReA-FERREIRA, 1984). 

Os ovos de E. nitens são depositados prefe

rencialmente no tórax do percevejo, vindo a seguir a cabeça 

e o abdome em ordem de preferência. O protórax, tanto dor

sal como ventralmente, é o local que apresenta maior 

freqüência de ovos (GASTAL, 1975; CORReA-FERREIRA, 1984). 

Esporadicamente, são observados ovos nas pernas e asas de 

N. viridula (CORReA-FERREIRA, 1984).

A superoviposição de E. nitens é comum,
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embora somente uma larva complete o desenvolvimento no 

percevejo (CORReA-FERREIRA, 1984). Por outro lado, GASTAL 

(1975) relatou que a freqüência de 

apenas 1 ovo do parasitóide foi alta 

percevejos cont e ndo 

(cerca de 65¼), o 

( 1984), dobro da freqüência observada por CORReA-FERREIRA 

que encontrou maior porcentagem de adultos de N. 

com dois ou mais ovos. 

viridula 

MITCHELL & MAU (1971) apresentaram dados que 

suportam a teoria de que machos de N. viridula produzem um 

feromônio que é altamente atrativo para as fêmeas da sua 

espécie e para as fêmeas de T. pennipes. Segundo MCLAIN 

(1980) fêmeas de N. viridula e de T. pennipes são mais 

atraidas por machos maiores do percevejo. HARRIS & TODO 

(1980d) também estudaram esta interação quimica N. viridula 

e T. pennipes e observaram que além das fêmeas, machos e 

ninfas de 5° instar do percevejo verde, também são forte

mente atraidos pelos machos de sua espécie; portanto, antes 

de ser(em) um feromónio sexual (MITCHELL & MAU, 1971), 

esta(s) substância(s) olfativa(s) age(m) como feromônio de 

agregaçãq e têm efeito de cairomônio para as fêmeas de T. 

pennipes. Concluiram, assim como MITCHELL & MAU (1971) que 

as fêmeas do parasitóide são mais atraidas para os machos 

de N. viridula. 

No Brasil, PANIZZI et alii 

RUEDELL (1983) e CORReA-FERREIRA (1984) 

(1980), SILVA &

também observaram 
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que machos de N. viridula foram mais parasitados por E. 

nitens. GASTAL (1975) não encontrou diferenças significa

tivas entre as taxas de parasitismo de machos e fêmeas do 

percevejo-verde. 

As taxas de parasitismo de E. nitens em 

populaçaes de N. viridula têm sido quantificadas pela 

contagem de ovos no corpo do hospedeiro (GASTAL, 1975,1977; 

PANIZZI et alii, 1980; SILVA & RUEDELL, 1983; CORR�A

FERREIRA, 1984; PANIZZI, 1989b). Segundo HARRIS & TODO 

(1981b) o grau de parasitismo pode ser avaliado pela conta

gem externa de ovos no corpo do hospedeiro, pois existe uma 

estreita correlação entre o "parasitismo aparente'' (conta-

gem externa de ovos no corpo do hospedeiro) e o "parasitis

mo real" (determinado pela dissecação dos percevejos). 

Os niveis de parasitismo variam durante os 

meses do ano, entre anos, locais e cultura onde foram 

observados. Assim, GASTAL (1975) encontrou variações de 11 

a 47% de percevejos parasitados, em diferentes locais e

culturas (PR). Em Londrina (PR), PANIZZI et alii (1980) 

observaram uma taxa de 42% de parasitismo; no municipio de 

Cruz Alta (RS) os indices mais expressivos de parasitismo 

ocorreram nos meses de novembro a fevereiro, em média 64%, 

enquanto que nos meses de março e abril, esses indices 

foram praticamente nulos; do total observado apenas 14% 

dos percevejos estavam parasitados (SILVA & RUEDELL, 1983). 
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Um indice ainda mais baixo, cerca de 1,5¼, foi observado 

por CORREIA et alii (1983) na região do Triângulo Mineiro 

(MG), onde N. viridulã não é a espécie predominante. 

LINK & COSTA (1983) em Santa Maria (RS) observaram 17,6% e 

6 ,5% de adultos de N. viridula parasitados nas safras de 

1982 e 1983, respectivamente.Já CORReA-FERREIRA (1984) 

observou que houve diferenças no indice de parasitismo 

entre os anos de estudo na região de Londrina (PR), varian

do de 27 a 53%. A menor taxa de parasitismo ocorreu na 

população de percevejos encontrada na soja; entretanto, 

foi observado um aumento a partir do mês de abril, quando a 

última geração de percevejos ocorre na soja. O nivel de 

parasitismo se manteve alto na entressafra, atingindo em 

agosto aproximadamente 96%. Apesar de serem observados 

altos niveis de parasitismo de E. nitens sobre populaçees 

de N. viridulã, a viabilidade do ciclo total do parasit6ide 

1975; CORReA-FERREIRA, 1984) é geralmente baixa (GASTAL, 

principalmente quando os percevejos são parasitados 

artificialmente (B.S. Corrêa- Ferreira
16

).

2.2.2. Perspectivas de utilização em controle 

biológico 

DIETRICH & van den BOSCH (1957) e MICHAEL 

16
c□RR!A-FERREIRA, B.S. (EMBRAPA - Centro Nacional de Pes

quisa de Soja, Londrina, PR). Comunicação Pessoal. 
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(1981) descreveram métodos para a criaç�o de T. pennipes em 

laboratório. Apesar de alQumas dificuldades, nos dois 

trabalhos, foi obtido um relativo sucesso na multiplicaç�o 

desta espécie para liberaç�o no campo. 

Numerosas tentativas de controle biológico de 

N. viridula tém sido feitas através de liberaç�es massais

de T. pennipes, com resultados parcialmente favoráveis,

porém insignificantes para utilizaç�o na prática (De

Bach 17 ; Davis18 citados por CORR�A-FERREIRA, 1984; CLAUSEN,

1978).

Segundo FLANDERS (1947) um parasitóide deve 

ter a habilidade de distinguir um hospedeiro sadio de um já 

parasitado. 19 Capeluto citado por HARRIS & TODO (1982)

considera que T. pennipes é ineficiente como agente de 

17oe BACH, P. An analysis of success in biological central
of insects in the Pacific area. Proceedings Ha
waiian Entomological Society, Honolulu, 18: 69-79, 
1962. 

18oAVIS, C.J. The introduction, propagation, liberation,
and establishment of parasites to control Nezara viri

dula variety Smaragdula (Fabricíus) in Hawaii 
(Heteroptera: Pentatomidae). Proceedings Hawaiian 
Entomological Society, Honolulu, 18: 369-75, 1964. 

19CAPEL�TO, R. Some studies on the parasitic relations
ship between the feather-ligged tachinid fly, Tricha

pada pennipes Fabr. and the southern green stink bug, 
Nezara viridula Linn. Journal Newell Entomology 
Society, 4: 31-3, 1949. 
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controle biol6gico, pois além de colocar, freqüente-

mente, mais que um ovo por hospedeiro, não impede que o 

percevejo mesmo parasitado, continue a copular e 

ovipositar. SHAHJAHAN (1968a) e SHAHJAHAN & BEARDSLEY 

(1975) demonstraram que a superoviposição é um fenômeno 

adaptativo para este taquinideo, pois, como a taxa de so

brevivência das larvas é baixa, a deposição de vários ovos 

permite ao menos que um seja colocado em lugar favorável à 

penetração da larva. Reduç�es na fecundidade têm sido 

observadas em fêmeas de N. 

redução na longevidade 

viridula como resultado da 

fêmeas parasitadas vivem menos 

(SHAHJAHAN, 1968b; HARRIS & TODD, 1982) e pela redução 

no número de ovos no oviduto em relação às fêmeas não para

sitadas (MCPHERSON et alii, 1982). 

E. nitens tem potencial para ser utilizado em

programas de controle biológico de N. viridula no Brasil 

(GASTAL, 1975; CORReA-FERREIRA, 1984), porém estudos 

biol6gicos básicos e de interação com seu principal hospe-

cieiro (N. viridula) ainda são necessários a fim de ava

liar a sua contribuição na redução dos niveis popula

cionais do percevejo-verde. 
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3. MATERIAL E METODOS

3.1. Estabelecimento de mna colônia de Nezara viridula 

CL., 1758) em laboratório 

Com o objetivo de estabelecer uma colônia 

estoque de N. viridula em laboratório, foram realizadas 

coletas de percevejos em campos de soja em São Paulo (Santo 

Antonio da Posse) e no Paraná (Londrina). 

A metodologia adotada foi semelhante àquela 

descrita por CORR�-FERREIRA (1985), com modificaç�es para 

as condiç�s dn I ahnratórin d� Bin1nqia do Departamento de 

Entomologia da ESALQ/USP, mantido a 24±1°C; UR de 60±10¼ e 

fotofase de 14 horas. 

Foram utilizados três tipos de gaiolas, uma 

para adultos e duas para ninfas, confeccionadas de madeira 

e revestidas com tela de náilon e com porta frontal para 

limpeza, coleta e manipulaç�o dos insetos. Para os adultos, 

foram utilizadas gaiolas medindo 50 x 45 x 40 cm (Figura 

1), nas quais foi colocado um vaso com planta de soja, como 
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substrato (e atraente) de oviposição, e um suporte de ma

deira (40 x 30 cm) com uma armação de arame, na qual eram 

penduradas tiras de papel do tipo sulfite de 3 cm de largu-

ra e 15 cm de comprimento, contendo sementes (soja e/ou 

amendoim) co 1 adas com "Tenaz"
®

, as quais constituiram 

o alimento dos adultos. Na parte superior deste suporte, 

foi colocada uma canaleta de aluminio, para a manutenção de 

algodão umedecido contendo âgua para os insetos (Figura 1). 

Foram colocados 50 casais por gaiola, na proporção de um 

macho para uma fêmea. Para as ninfas, foram utilizados dois 

tipos de gaiolas; uma modificada a partir da gaiola de 

® 
adultos, na qual foi feita uma divisória de Duratex na sua 

parte central para reduzir seu volume, sendo utilizada 

apenas a parte superior para a criação de 150 a 200 ninfas 

(Figura 2). No outro tipo de gaiola, semelhante às demais 

e medindo 25 x 25 x 25 cm, foram colocadas aproximadamente 

100 ninfas (Figura 2). 

O alimento e o algodão umedecido foram colo

cados na parte externa e superior destas gaiolas. As ninfas 

permaneceram nestas gaiolas até a emergência dos adultos, 

sendo então separadas por sexo (baseando-se na porção 

terminal do abdome) e transferidas para as gaiolas de adul

tos. 
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Figura 1. Gaiola para criação de adultos de N. viridula em 

laboratório (50x45x40cm). A: suporte de madeira 

(40x30cm) com algodão umedecido (1) e tiras de 

papel com grãos de soja e amendoim (2). B: vaso 

com planta de soja para postura. 

b 

a 

Figura 2. Gaiolas para criação de ninfas do 2 ° instar de N. 

viridula em laboratório. a: gaiola para criação 

de 100 ninfas (25x25x25cm); b: gaiola para cria

ção de 150 a 200 ninfas (25x45x40cm). 
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As massas de ovos obtidas nas gaiolas de 

adultos eram colocadas em placas plásticas de 6 cm de 

diâmetro, c o m papel de f i 1 tro umedecido na sua parte 

inferior (placas de incubação). As massas eram observadas 

diariamente e após a passagem para o 2° instar eram trans

feridas para a gaiola de ninfas. 

Como alimento, além das sementes secas de 

soja ('Paraná' e 'IAC-8') e grãos de amendoim ('Tatui' ), 

foram utilizadas vagens de soja em épocas de maior dispo

nibilidade desse alimento. 

3.2. Comparação de dietas artificiais para N. viridula 

Para determinação da melhor dieta para 

criação desse percevejo em laboratório foram estudadas duas 

populações de N. viridula, coletadas em campos de soja. A 

primeira população estudada foi coletada na Fazenda Expe

rimental do Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) 

EMBRAPA, em Londrina (PR) em fevereiro de 1988. A segunda 

população foi coletada em fevereiro do ano seguinte na 

Estação Experimental Aqricola da BASF Brasileira S/A 

Indústrias Químicas, no municipio de Santo Antonio de Posse 

( SP) • 



3.Z.1. População: Londrina

Os insetos coletados foram man.tidos 
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em 

laboratório em condiçees controladas de 24±1°C; UR: 60 ± 

10% e fotofase de 14 horas. 

Foram comparadas seis dietas artificiais a 

saber: 

A - Grãos de amendoim (cru e sem casca) 

('Tatui' ), semente seca de soja ('IAC-8') e vagens frescas 

de soja ('Paraná'). 

B - Grãos de amendoim ('Tatui') e semente 

seca de soja ('IAC-8' ). 

C Semente seca de soja ('IAC-8' ). 

D Grãos secos de guandu ('Kaki') e grãos de 

lab-lab ('Rongai' ). 

E Sementes de Crotalaria Juncea L. e 

semente seca de soja ('IAC-8' ). 

F - Grãos de amendoim ('Tatui' ). 

Todas as sementes foram fornecidas pelo 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Campinas-SP. 

O alimento em grão, foi colado ( "Tenaz"
@)

) em 

tiras de papel do tipo sulfite com 8 cm de largura e 20 

cm de altura. A quantidade de alimento foi igual para todos 

os tratamentos. No caso das dietas compostas de dois tipos 

de alimentos, os grãos foram colados, ocupando, cada 



36. 

alimento, metade da tira. As vagens de soja foram agrupadas 

e penduradas com auxilio de barbante. Devido à não dispo-

nibilidade, após o final da safra de soja, as vagens foram 

oferecidas somente até o inicio do 4 ° instar ninfal. 

Foram utilizadas gaiolas confeccionadas de 

tubos de "PVC", medindo 15 cm de diâmetro e 25 cm de 

comprimento, tendo a parte superior recoberta com tela de 

náilon, presa com uma tira de alumínio (Figura 3). A parte 

inferior era apoiada sobre um pedaço de 

para facilitar a limpeza e observaçaes. 

vidro de 18 
2 

cm , 

As tiras de alimento foram presas no interior 

da gaiola. O algodão umedecido foi colocado na parte 

externa e superior de cada gaiola. 

Ninfas de 2° instar da la. geração de 

laboratório (F�) provenientes de diferentes massas de ovos, 

foram separadas com auxilio de pincel, em grupos de 30 

individues em placas de material plástico e colocados ime

diatamente no interior das gaiolas; foram analisadas cinco 

repetiçaes por tratamento, totalizando 150 individues para 

cada dieta. 

Os percevejos foram mantidos nessas condiçaes 

até a fase adulta, quando, então, foram formados casais, os 

quais eram colocados em recipientes de papelão (um casal 

por recipiente) medindo 9 cm de diâmetro por 17 cm de 

altura, tendo a parte superior recoberta com "voil" (Figura 
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3). O alimento, igual ao da dieta onde foram criados do 2° 

ao 5 ° instar, também foi oferecido em tiras de papel (3 

cm de diâmetro por 12 cm de altura). De forma análoga, foi 

mantido o algodão umedecido na parte externa e superior do 

recipiente. Uma tira de papel de filtro foi pendurada em 

cada gaiola como substrato para oviposição. 

A viabilidade e a duração da fase de ovo e do 

1° instar da la. geração de l aboratório (F1) foram obtidas 

com base em 50 massas de ovos retiradas ao acaso das 

gaiolas de adultos. 

Através de observaç5es diárias foram 

avaliados os seguintes parâmetros biológicos (e/ou morfo

lógicos): 

- viabilidade da fase ninfa!

instar); 

adulto; 

- viabilidade e duração do periodo 2 ° instar-

deformação de adultos; 

periodo de pré-copula e pré-oviposição; 

número de ovos por fêmea; 

longevidade de adultos; 

viabilidade da fase de ovo. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo que os parâmetros viabilidade, duração, 

periodo de pré-cópula, pré-oviposição e número de ovos por 
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fêmea foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabi

lidade. Os dados de longevidade foram submetidos ao esquema 

fatorial e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao 

nivel de 5½ de probabilidade. 

3.2.2. População: Santo Antonio de Posse 

Os insetos coletados foram mantidos em 

laboratório nas mesmas condiçees citadas anteriormente 

(3.2.1) de UR e fotofase, com temperatura de 24±1°C. 

A metodologia adotada foi semelhante à 

anterior (3.2.1), exceto, com relação à transferência das 

ninfas para as gaiolas e às dietas utilizadas. 

Como a viabilidade do 2 ° instar ninfa! foi 

muito baixa no experimento anterior (3.2.1), neste experi-

menta a transferência das ninfas para as gaiolas foi 

feita gradualmente. Das placas de incubação (3.1), as 

ninfas foram colocadas em uma bandeja plástica ( 60x30cm); 

depois separadas em número de 30 individuas em placas 

plásticas (6 cm de diâmetro), e então transferidas para 

as gaiolas apropriadas. Em cada etapa deste procedimento, 

aguardou-se que as ninfas cessassem a movimentação, 

então, passar à etapa seguinte. 

para, 
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A 

. 1 e 

êl 
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_J 

Figura 3. Recipientes cilinnrirns utilizados 

com N. viridula em laboratório. 

para estudos 

a. Tubo de "PVC" (15x25cm) utilizado para ninfas 

na comparação de dietas artificiais para N. 

viridula, com tira de alumínio na parte 

rior para fixação da tela. 

supe-

b. Papelão (17x9 cm) utilizado para adultos na 

comparação de dietas artificiais para N. viri

dula. 

c .  Papelão (15,5 X 12,5 cm) utilizado para 

ninfas para determinar a forma de criação e o 

tipo de recipiente adequados para criação de 

N. viridula em laboratório.
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As seguintes dietas foram avaliadas: 

A - Grãos de amendoim (cru e sem casca 'IAC-

Peitara·). 

B - Grãos de amendoim ('Tatui') e semente 

seca de soja ('Paraná'). 

C - Grãos de amendoim ('Tatui') e semente 

seca de soja ('IAC-8' ). 

D - Grãos de amendoim ('Tatui'), semente seca 

de soja ('IAC-8') e solução de ascorbato de sódio. 

E Grãos de amendoim ('Tatui'). 

F - Grãos de amendoim ('Tatui') e solução de 

ascorbato de sódio. 

De forma análoga ao item 3 .2.1, as sementes 

foram fornecidas pelo Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC), Campinas (SP). 

A solução de ascorbato de sódio (Panizzi
13

) 

foi oferecida através de algodão embebido na solução e 

colocado na parte superior e externa da gaiola, para os 

adultos e ninfas dos tratamentos D e F. Nos demais trata

mentos foi oferecida água destilada em algodão umedecido. 

Os parâmetros biológicos avaliados, foram os 

mesmos do experimento anterior (3.2.1). 

Assim como em 3.2.1, o delineamento foi in-
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teiramente casualizado, sendo os dados submetidos aos 

mesmos testes citados anteriormente (3.2.1). 

3.3. Técnicas de criação de N. viridula 

3.3.1. Determinação das exigências térmicas 

de ovos de N. viridula 

Visando determinar a possibilidade de armaze

namento de ovos de N. viridulã, para tê-los disponíveis em 

qualquer época do ano, foram realizados ensaios com ovos 

provenientes de insetos recém-coletados (P) e com ovos de 

insetos da la. geração criada em laboratório (Ft) nas con

diç�es descritas em 3.1. 

Os ovos recém-colocados foram separados em 

grupos de 25 e distribuídos ao acaso em placas de Petri 

(9,5 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura) com papel de filtro 

umedecido na parte inferior. As placas foram fechadas 

(tampa x tampa) com fita adesiva e levadas à câmaras do 

tipo "B0D" 374 G, reguladas a 18, 20, 22, 25, 30 e 32°C, 

com cinco repetições por tratamento, totalizando 125 ovos 

para cada temperatura. 

Foram feitas observaç�es diárias quanto a 

eclosão das ninfas nas diferentes temperaturas. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo que os resultados obtidos foram submeti-
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dos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo 

teste de Tukey, ao 

exigências térmicas 

nível 

foram 

de 5% de probabilidade. 

determinadas pelo método 

As 

da 

hipérbole (HADDAD & PARRA, 1984).

3.3.2. Efeito da forma de criação e do tipo 

de recipiente 

Foram testados dois tipos de recipientes: 

a recipiente confeccionado em papelão, 

medindo 12,5 cm de diâmetro e 15,5 cm de altura, tendo a 

parte superior recoberta com tecido do tipo "voil" (Figura 

3) •

b - placa de Petri de 9,5 cm de diâmetro e

1,5 cm de altura. 

Nos dois recipientes testados foram colocadas 

ninfas de 2 ° instar da la. geração de laboratório, em 

grupos de cinco indivíduos e individualmente, 

quatro tratamentos: 

totalizando 

Petri. 

de papelão. 

1 - grupo com cinco individues em placa de 

2 um individuo em placa de Petri. 

3 grupo com cinco individues no recipiente 

4 - um individuo no recipiente de papelão. 



Como alimento foram oferecidos grãos 
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de 

amendoim (cru e sem casca - 'Tatu1') e semente seca de soja 

('Paranâ' ), colados em tiras, para as ninfas do recipiente 

de papelão e colocados diretamente na placa para as ninfas 

da placa de Petri; 

tratamento. 

foram estudadas 30 repetiç5es por 

O algodão umedecido foi colocado na parte 

externa e superior do recipiente de papelão. Para as ninfas 

na placa de Petri foi colocado um rolo dental Johnson·s
® 

umedecido. 

Os insetos foram mantidos nestas condiç5es 

até o estágio adulto. As condiç5es do laboratório foram de 

20 ± 2 °C; UR: 60 ± 10'l. e fotofase de 14 horas. 

Foi observada a viabilidade e duração total 

do ciclo em cada tratamento. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo os parâmetros duração e viabilidade 

�ubmetidos ao esquema fatorial e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey, ao nivel de 5½ de probabilidade. 

3.3.3. Determinação do alimento preferido por 

N. viridula através do teste de cloreto

de tetrazólio 

Foram realizados dois testes para a 
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determinação do alimento preferido por N. viridula em 

laboratório a 24±1°C; UR: 60±10%; fotofase de 14 horas. 

No primeiro teste, foram utilizadas quatro 

variedades de soja, 'TMU' (em experimentação), 

'IAC-782318', 'Paraná' e 'IAC-8', fornecidas pela Seção de 

Leguminosas do !AC-Campinas (SP). 

As sementes de cada variedade foram coladas 

em número de três em papel branco (sulfite) de 1 
2 

cm de 

área. Para cada variedade foram utilizados seis grãos por 

placa de Petri. Os papéis com as sementes, foram colados, 

equidistantes e ao acaso, em placas de Petri de 15 cm de 

diâmetro. No centro da placa foi mantido um algodão (rolo 

dental Johnson·s
®

> umedecido (Fiqura 4). Os adultos.com um

a dois dias de idade, da primeira geração de laboratório, 

eram mantidos por 12 horas em jejum e então liberados no 

centro da placa (um adulto por placa) onde permarieciam por 

48 horas. 

Foram preparadas 50 placas, sendo liberados 

25 machos e 25 fêmeas. 

No outro teste foram utilizadas três varieda-

des de soja ('IAC-782318', 'IAC-8' e 'Paraná') e uma varie

dade de amendoim· ('Tatui' ), adotando-se a mesma metodolo

gia do teste anterior. 

A área lesionada devido à atividade alimentar 

do percevejo, identificada através do teste de cloreto de 



tetrazólio (MARCOS FILHO et alii, 1987), 

4-5.

foi estimada 

observando-se a porcentagem de área danificada pelo perce-

vejo em relação a área total da semente. Tais análises 

foram realizadas no Laboratório de Análise e Tecnologia de 

Sementes do Departamento de Agricultura e Horticultura, 

ESALQ/USP. 

Figura 4. Placas de Petri (15 cm de diâmetro) com grãos de 

soja e amendoim para determinação do alimento 

preferido por N. viridula, com um algodão (rolo 

dental Johnson's
®

) umedecido na parte central. 
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O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo os dados submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste 

nivel de 5'l. de probabilidade. 

de Tukey, ao 

3.3.4. Viabilidade de ovos de N. viridula

provenientes de adultos de campo coletados em 

diferentes épocas do ano 

Com o objetivo de determinar a época ideal 

para a coleta de percevejos no campo - para o inicio de uma 

colônia de 

pesquisa. 

lab o rat6rio foi realizada a presente 

Foram realizadas quatro coletas de percevejos 

em campos de soja na Estação Experimental Agricola da 

BASF no município de Santo Antonio de Posse, da época 

inicial de alta infestação de percevejos até a maturação da 

soja (17/02/89; 03/03/89; 15/03/89; 31/03/89). 

Os percevejos adultos oriundos de cada 

coleta, eram colocados em diferentes gaiolas (gaiolas de 

adultos, 3. 1) e mantidos em laboratório a 24±1 ° C de 

temperatura; UR: 60±10½; fotofase de 14 horas. 

As massas de ovos eram recolhidas diariamente 

e colocadas, individualmente, 

plástico de 6 cm de diâmetro, 

em placas de material 

contendo em seu interior 
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papel de filtro umedecido. Foram observadas as cem primei

ras massas de ovos de cada coleta. O número de ovos de cada 

massa foi contado e após a eclosão das ninfas, as massas 

foram revisadas para observação e contagem do número de 

ovos inviáveis. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo os dados submetidos a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao 

nivel de 5% de probabilidade. 

3.4. Exigências térmicas de Eutrichopodopsis nitens 

Blanchard� 1966 

Foram obtidas pupas de E. nitens provenientes 

de adultos parasitados de N. viridula, coletados em campos 

de soja (Santo Antonio de Posse) e mantidos em gaiolas de 

adultos no laboratório (3.1) e alimentados com grãos de 

amendoim, semente seca e vagens verdes de soja. 

As pupas obtidas foram colocadas em tubos de 

vidro de 2,5 cm de diâmetro por 8,5 cm de comprimento, 

vedados por filme plástico Magipack
®

, tendo no seu interior 

uma tira de papel de filtro umedecida. 

Os percevejos parasitados, assim como as 

pupas, foram mantidos em sala com condições controladas de 
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temperatura (24±1°C), umidade relativa (60±101.) e fotofase 

(14 horas). 

Ã medida que foram emergindo, os adultos eram 

transferidos para gaiolas confeccionadas de arame e reves-

tidas de tela de náilon, medindo 30 cm de diâmetro e 35 

cm de comprimento. Como alimento, foi oferecido, embebida 

em algodão, solução aquosa de mel a 10'l., e colocada na 

parte superior e externa da gaiola, onde foi também manti

do algodão umedecido em água destilada. 

Adultos de N. viridula recém emergidos da 

criaçJo estoque (F1), foram oferecidos ao parasitismo por 

12 horas. 

Os percevejos recém parasitados foram 

colocados em placas plásticas de 6 cm de diâmetro, tendo 

como alimento grãos de amendoim e semente seca de soja. 

algodão (rolo dental Johnson's8) umedecido foi colocado

Um 

no 

interior de cada placa. As placas foram levadas para 

câmaras climatizadas do tipo ''B0D" 374 G, reguladas a 18, 

20, 22, 25, 30 e 32°C, com 60 repetiç5es por tratamento (30 

machos e 30 fêmeas). 

A s pupas do p�rasitóide obtidas nas seis 

temperaturas, foram colocadas nos tubos de vidro, descritos 

anteriormente, e mantidas nas mesmas temperaturas onde se 

desenvolveram, até a emergência do adulto. 
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Foram observadas a duraç�o e viabilidade 

total do ciclo. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo os resultados submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao 

nivel de 5½ de probabilidade. As exigências térmicas (ovo

pupa: pupa-adulto: ovo-adulto) foram determinadas pelo 

método da hipérbole (HADDAD & PARRA, 1984). 

3.5. Número de picadas de alimentaç�o em grãos de soja 

por percevejos sadios e parasitados por E. nitens 

Para a realização deste estudo, percevejos 

recém emergidos da criação estoque (F�), foram submetidos 

ao parasitismo por E. nitens por seis horas, seguindo a 

mesma metodologia de 3.4. 

Uma vez parasitados, contendo, em média, 

dois ovos de E. nitens,os percevejos foram colocados em 

placas de material plástico de 6 cm de diâmetro, contendo 

em seu interior um grão de soja ('Paraná') e algodão umede

cido. Para comparaç�o, foram isolados percevejos de mesma 

idade isentos de parasitismo. 

As placas com os percevejos foram mantidas no 
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laboratório em condiç�es controladas de 24±1°C de 

temperatura; UR: 60±10%; fotofase de 14 horas. 

tratamentos, 

percevejo. 

O alimento (grãos de soja), 

foi trocado diariamente, 

para ambos os 

até a morte do 

As sementes de ambos os tratamentos, foram 

submetidas ao teste da fucsina ácida (BOWLING, 1980). Foi 

feita a contagem do número de picadas (pontos avermelhados 

marcados pela fucsina) de percevejos sadios e parasitados. 

Foi observada a influência do parasitismo no 

número de picadas e na longevidade com relação aos perce

vejos não parasitados. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo os dados submetidos a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste 

nível de 5% de probabilidade. 

d e Tukey, ao 

3.6. Viabilidade de larvas e pupas de E. nitens

em diferentes épocas de coleta 

Os percevejos parasitados obtidos nas cinco 

coletas realizadas em Santo Antonio de Posse (3.3.5), foram 

separados, contados e mantidos em gaiolas de adultos 

(Figura 1). 



Como alimento, foram oferecidos 

amendoim, semente seca de soja e vagens frescas 
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gr�os de 

de soja, 

estas últimas colhidas no 

coleta dos percevejos. Os 

próprio local, no momento da 

percevejos foram mantidos no 

laboratório nas mesmas condições citadas em 3.5. 

As pupas das moscas eram recolhidas diaria

mente e colocadas em tubos de vidro (3.4), até a emergência 

do adulto. 

Foram observadas as viabilidades das fases 

larval, pupal e do ciclo total de E. nitens, a porcentagem 

de parasitismo de N. viridula e o número de ovos do 

parasitóide por percevejo em cada coleta realizada. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Comparação de dietas arti�iciais para criação 

de Nezara viridula CL., 1758) 

4.1.1. População de Londrina 

52. 

As viabilidades médias da fase de ovo e do 

1 ° instar de N. viridula foram elevadas, sendo de 95,6 ± 

O,BO'l. e 89,9 ± 3,45½, respectivamente. 

Houve uma grande variação dentro da popu

lação, sendo que ninfas de 1° instar de uma massa de ovos 

morriam sem motivo detectável, enquanto que outras, nas 

mesmas condiç5es, apresentavam sobrevivência elevada. Essa 

grande variação, sem uma aparente explicação para o 

fenômeno, foi também observada por CORR�A-FERREIRA (1985). 

Essas altas mortalidades eram sempre precedidas de uma 

desagregação anormal das ninfas. 
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Não foram notadas diferenças significativas 

entre as viabilidades do 3 ° ao 5 ° instar nas 5 dietas estu

dadas (Tabela 2). Na dieta D, composta de grãos de guandu e 

lab-lab, todas as ninfas morreram no 2 ° instar, sendo 

portanto, um alimento inadequado para N. viridula. Conse-

qüentemente, não foi incluido na análise estatistica para 

comparação de dietas. A menor ·mortalidade no 2 ° instar foi 

observada em amendoim, dieta (F), e a maior na dieta de 

grãos de soja e Crotalaria Juncea L. (E) (Tabela 2). Além 

de uma alta mortalidade no 2 ° instar em todas as dietas, 

ocorreram muitas perdas no 5 ° instar, concordando com re-

gistros de KIRITANI & HOKYO (1962), HARRIS & TODO (1980a,b 

e 1981a), EGWUATU (1981), CORR�A-FERREIRA (1985) e PANIZZI 

& ROSSINI (1987). No 5 ° instar, uma grande parcela das 

mortes ocorreu por ocasião da ecdise imagina!, como já 

observado por HARR�S & TODO (1981a). A viabilidade total 

(2 ° instar-adulto) foi baixa em todos os alimentos (Tabela 

2; Figura 5) com uma variação de 13,6¼ a 23,9¼, sendo os 

maiores valores registrados nas dietas contendo amendoim e 

soja isoladamente. 

Existe uma grande variação nas viabilidades 

registradas na literatura, e embora os valores variem com 

as técnicas, dietas e populaç�es avaliadas, aparentemente, 

não existe uma técnica de criação adequada para estes 

insetos em laboratório. 



Tabela 2. Duração e viabilidade do 20 Tnstar-adulto, viabilidade de cada Tnstar ninfal e porcentag�m de adultos deforma
dos de N. vbúdula. em 5 dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24±.lOC; UR: 60±10%; fotofase: 14h. 

Dietas 1 

Duração 
total 
(dias) 29 

A 33,3±1,27a 42,2,±10,33 
(30,7-36,2) 

B 36,8±2,2lb 30,7±.12,84 
(33,6-41,0) 

e 36,8±.0,49b 37,0±.12,78 
(35,4-37,5) 

E 35,4±.0,64ab 24,7.±_10,14 
(34,4-36,6) 

F 34,�±0,44ab 56,8±. 6,00 
(33,4-35,6) 

Viabilidade (%) 
Instares ninfais 

3Q 

85,3±.12,00a2 

86,9±. 6,98a 

98,2±. 1,25a 

92,5,±_ 0,58a 

73,5±.11 ,89a 

49 

72,4±.12,00a 

87,5±. 8,87a 

89 ,3±. 5 ,38a 

97 ,3.±. 2, 77a 

85,2±. 3,10a 

Viabilidade 
total 

SQ (%) 

52,4±.10,30a 13,6±2,97 

71 ,4±.4, 12a 16,7±.6,45 

72,0±.18,25a 23,4±.7,22 

75,0.±_l0,22a 16,7±.6,37 

67,3±. 9,42a 23,9±.2,18 

Adultos 
deformados 

(%) 

9, 1±10,00 

24,0±. 8,35 

30,6± 7, 10 

33,3±.10,94 

8,6± 4,51 

Composição das dietas: A: amendoim, soja e vagem de soja; B: amendoim e soja; C: soja; E: soja e crotalãria; F: amen
dgJro.,. 

2Mêd-�s seguidas da mesma letra e na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey,ao nfvel de 5% de probabili•
dade. Para a anãlise, os dados de viabilidade foram corrigidos por arco seno /x7iffij. 

Obs.: Os nümeros entre parênteses correspondem ao intervalo de variação. 
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Figura 5. Viabilidade do 2° ao 5 ° instar de N. viridula em 
5 dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24±1 ° C; UR: 60 
± 10%; fotofase: 14h. A =  amendoim, soja e vagem 
de soja; B = amendoim e soja; C = soja; E =  soja 
e crotalária; F = amendoim. 

A alta mortalidade no 2° instar foi a princi-

pal responsável pela baixa viabilidade total, sendo que 

apenas na dieta F (amendoim) foi possivel observar o 

desenvolvimento completo do inseto, desde esse instar até a 

fase adulta em todas as parcelas. Devido à grande 

variabilidade dos dados as variáveis viabilidade total e 

viabilidade do 2 ° instar n�o foram analisadas estatisti-

camente, por n�o respeitarem as exigências da análise de 

variância. 

Uma provável causa da alta mortalidade do 2 ° 

instar, sem l�var em consideraç�o a dieta propriamente 
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dita, pode ter sido o manuseio excessivo das ninfas no 

momento da transferência para as gaiolas, o número inade-

quado de individues por recipiente de criaç�o (item 

4.2.2.), ou o próprio tipo de recipiente utilizado, desde 

que observou-se uma alta movimentaç�o das ninfas nos 

primeiros dias do experimento nos recipientes utilizados, 

indicando que algo de anormal ocorria e que levava os inse

tos à morte. 

A duração da fase de ovo e do 1° instar, 

obtidas, assim como a viabilidade, através de amostragens, 

foram de 7,28 ± 0,09 com variaç�o de 6 a 8,5 dias e de 3,93 

± 0,07 com variaç�o de 3 a 4 dias, respectivamente. 

A duração 2 ° instar-adulto foi menor na dieta 

A, embora sem diferir das dietas E e F (Tabela 2; Figura 

6) • DUAAÇÃOCcllaol 
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Figura 6. Duraç�o do 2 ° ao 5° instar de N. viridula em 5 
dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24±1 °C; UR: 60 ± 
10¾; fotofase: 14h. A =  amendoim, soja e vagem de 
soja; B = amendoim e soja; C = seja; E =  soja e 
crotalária; F = amendoim. 
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A dieta A era a única que tinha em sua 

composição alimento fresco (vagem de soja). Apesar da vagem 

não ter sido oferecida durante todo o ciclo do inseto, este 

resultado coincide com os registros feitos por PANIZZI &

ROSSINI (1987) e JONES & BREWER (1987) que observaram um 

alongamento do ciclo de N. viridula criad o com alimento 

seco, em relação ao verde. Outros autores como CORReA-

FERREIRA (1985) e JONES & BREWER (1987) (em outro experi

mento), não observaram esta mesma tendência, ou seja, ape

sar do ciclo do inseto variar em função do alimento, não 

foi necessariamente o alimento seco que prolongou o ciclo 

do percevejo. 

Os resultados obtidos, na presente pesquisa 

com relação à duração do periodo 2° instar-adulto de N. 

viridula são superiores àqueles observados por HARRIS & 

TODD (1980a), CORReA-FERREIRA (1985) e PANIZZI & ROSSINI 

(1987). 

Em todas as dietas foram observados adultos 

com asas deformadas, com uma variação de 8,6½ (dieta F) a 

33,3% (dieta E) (Tabela 2; Figura 7). 

O período de pré-cópula foi significativa

mente menor nas dietas A e B, embora sem diferir da dieta C 

(Tabela 3; Figura 8). Os mais longos períodos ocorreram nas 

dietas F e E, sendo que nesta última, apesar de ter ocorri

do cópuia,não houve postura, sugerindo um efeito deletério 
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de C. Juncea sobre o comportamento reprodutivo de N. viri

dula. A combinação de qrãos secos de soja e amendoim dimi

nuiu o periodo de pré-cópula em relação aos mesmos alimen

tos oferecidos isoladamente. Não houve diferenças dos 

periodos de pré-oviposição (Tabela 3; Figura 8). As médias 

obtidas, em todas as dietas para pré-cópula e

pré-oviposição estão dentro dos intervalos observados por 

RIZZO (1968); CORPUZ (1969); MITCHELL & MAU (1971); HARRIS 

& TODO (1980b); CORR�A-FERREIRA (1985) e JONES & BREWER 

( 1987). 
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Figura 7. Porcentaqem de adultos deformados de N. viridula 

em 5 dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24±1 ° C; UR: 
60 ± 10¼; fotofase: 14h. A = amendoim, soja e 
vagem de soja; B = amendoim e soja; C = soja; E =
soja e crotalária; F = amendoim. 



Tabela 3. Período médio de pre-cõpula e pre-ovipos,çao, porcentagem de fêmeas que copularam e que ovipositaram e numero 

de ovos produzidos por N. v{�iduia em 5 dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24±lºC; UR: 60±10%; fotofase: 14h. 

Dieta 

Dietas 

A 

B 

e 

E 

F 

Pre-cõpula 

(dias) 

28,7 ±. 0,53 a 

(7 - 10) 

8,0 ±. 0,58 a 

(6 - 11) 

10,3 ±. 0,58 ab 
(8 - 13) 

12 ,4 :!:. l , 03 b 
( 10 - 15) 

11 ,8 . ±. O ,69 b 

( 7 - 17) 

Pre-oviposição 

(dias) 

9,0 ± 0,82 a 

(8 - 13) 

8,3 ±. 0,33 a 

(8 - 9) 

11,5 ± 2,50 a 

(9 - 14) 

9,0 ±. 0,59 a 

(6 - 12) 

Fêmeas que Fêmeas que 

copularam (%) ovipositaram (%)

70,0 85,7 

50,0 75,0 

71,0 40,0 

50,0 

93,0 100,0 

Numero de ovos/� 

164,2 ±. 53,56 a 

(69 - 386) 

138,3 ± 66, 10 a 

(64 - 270) 

13,5 ± 5,52 b 

(8 - 19) 

160, l .±. 32, 79 a 

(35 - 308) 

1 Composição das dietas. A: amendoim. soja e vagem de soja; B: amendoim e soja; C: soja; E: soja e crotaliria;
F: amendoim, 

2 Medias se�uidas da mesma letra, na mesma coluna, não diferem pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
Para a analise,os dados referentes ao numero de ovos/� foram corrigidos por log (x+l). 

Obs.: Os numeras entre parênteses correspondem ao intervalo de variação. 

U'I 

I.O 
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Figura B. Periodos de pré-cópula e pré-oviposiç�o de N.

viridula em 5 dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24 
± l°C; UR: 60 ± 10¼; fotofase: 14h. A =  amendoim, 
soja e vaqem de soja; B = amendoim e soja; C = 

soja; E =  soja e crotalária; F = amendoim. 

Na dieta F, 93% das fêmeas copularam, e 

destas, todas realizaram postura, indicando sua maior 

adequaç�o nutricional. As fêmeas criadas nas dietas B e E 

foram as que menos copularam. Nas dietas A e C, cerca de 

70% das fêmeas copularam, porém na C elas apresentaram 

baixa capacidade reprodutiva (Tabela 3; Figura 9). Assim, 

nas dietas A e F (mais adequadas) houve uma alta porcenta

gem de fêmeas que copularam e uma relaç�o direta entre 

cópula e postura. 
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Figura 9. Porcentagem de fêmeas copuladas que oviposi

taram em cada dieta (Pop.: Londrina). Temp.: 24 ± 
1 ° C; UR: 60 ± 10%; fotofase: 14h. A = amendoim, 
soja e vagem de soja; B = amendoim e soja; C = 

soja; F = amendoim. 

O número de ovos colocados por N. 

foi semelhante estatisticamente para as dietas A, 

viridula 

B e F 

diferindo da média obtida para a dieta C (Tabela 3) cujas

fêmeas colocaram poucos ovos, cerca de 92% a menos do que 

na dieta F. Nesse meio, os poucos ovos colocados 

apresentaram uma viabilidade extremamente baixa (Tabela 4; 

Figura 10). Estes resultados indicam a 

nutricional da dieta C para criaç�o de N. 

inadequaç�o 

viridula, 

concordando com o observado por J0NES & BREWER (1987) 

que apesar de terem encontrado uma alta viabilidade em 

insetos criados em sementes · secas de soja, 

obtidos foram de baixa qualidade. 

os adultos 



Tabela 4. Viabilidade total de ovos, porcentagem de massas de ovos inviãveis e longevidade de machos e fêmeas de N. v�

�idu.1.a em 5 dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24±lºC; UR: 60±10%; fotofase: 14h. 

Dietas 1 Viabilidade ovos(%) 

A 78,9 + 4,51 a2 

8 72,3 .± 12,00 a 

e 30,2 ± 19,80 b 

E 3 

F 73,2 ± 4,08 a 

Massas de ovos 
inviãveis (%) 

10,7 

61 , 1 

33,3 

16,7 

Longevidade (dias) 

õ 

53,9 + 9,60 a 

(15-102) 

34, l ± 8,20 ab 

(11-94) 

21, l ± 2, 70 b 

(7-48) 

29,0 ± 5,50 ab 

(3-60) 

52,4 ± 4,70 a 

(24-77) 

� 

30,4 + 3,10 ab 

(18-46) 

44,9 ± 7,70 a 

(12-94) 

25,9 ± 4,40b 

(3-81) 

20,4 .±. 2,90 b 

(6-40) 

43,2 ± 5, lO a 

(14-84) 

Composição das dietas. A: amendoim, soja e vagem de soja; 8: amendoime soja; C: soja; E: soja e crotalãria; 
F: amendoim. 

2 Medias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não diferem pelo teste de Tukey,ao nTvel de 5% de probabilidade.
Para anãlise, os dados de viabilidade foram corrigidos por arco seno ✓x/100 e de longevidade por log(x+l). 

3 
Não houve postura nesta dieta. 

Obs.: Os números entre parênteses correspondem ao intervalo de variação. 
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Figura 10. Viabilidade da fase de ovo de N. viridula em 4 
UR: dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24 ± 1 ° C; 

60 ± lO'l.; fotofase: 14h. A =  amendoim, soja 
vagem de soja; B = amendoim e soja; C 
F = amendoim. 

soja; 

As viabilidades dos ovos produzidos pelas 

fêmeas das dietas A, B e F não apresentaram diferenças 

significativas (Tabela 4; Figura 10). 

A porcentagem de massas de ovos inviáveis foi 

menor nas dietas A (10,7½) e F (16,7%), intermediária em C 

(33,3'l.) e alta em B (61,1¼) (Tabela 4). 

A alta porcentagem de massas de ovos 

inviáveis produzida pelas fêmeas da dieta B, sugerem que 

assim como a dieta e, este meio foi inadequado ao inseto. 

Na dieta A houve uma maior concentração de 

postura no inicio da vida das fêmeas, sendo que 70i. dos 

ovos foram colocados seis dias antes das dietas B e F (Fi

gura 11). 



64 

.....,.. ....... 
30.-----�------------, 

WOMliMUCW 
ao.----------------�

,. • 

201--------------1 

li 

" 7 10 Q 11 • H H H 4 7 M � • • U H H � 
DIM DIM 

..,....cu 
ao.------------------,

.. _______ E ·-

7 10 a 1119 .......... 17404a4■ 4ell 

DIM 

Figura 11. Ritmo de postura de fêmeas de N. viridula em 3 
dietas (Pop.: Londrina). Temp.: 24 ± 1 ° C; UR: 
60 ± 10%; fotofase: 14h. Obs.: A seta indica a 

colocação de 70% dos ovos. A =  amendoim, soja e 

vagem de soja; B = amendoim e soja; E = amen

doim. 

De forma geral, com exceção da dieta B, houve 

uma tendência de manutenção (em alguns casos, aumento) na 
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viabilidade e uma diminuição no número de ovos por fêmeas 

com o "envelhecimento" das mesmas (especialmente nos últi

mos dias de vida) (Figura 12). 

Os machos viveram mais nas dietas A e F do 

que na e, embora sem diferir das dietas B e E. A menor 

longevidade das fêmeas foi observada nas dietas C e E, a 

dieta A apresentou-se intermediária, enquanto as dietas B e 

F proporcionaram maior longevidade (Tabela 4; Figura 

13). As médias obtidas tanto para machos como para fêmeas 

estão dentro dos intervalos relatados por EGWUATU (1981) e 

JONES & BREWER ( 1987) • As menores médias obtidas para 

machos na dieta C e para fêmeas nas dietas C 

próximas às relatadas por MITCHELL & MAU 

individues copulados. De um modo geral, nas 

e E estão 

(1971) para 

dietas mais 

adequadas os machos viveram mais que as fêmeas (Tabela 

4), talvez devido ao maior desgaste das fêmeas pela colo

cação de ovos (SLANSKY, 1980). 

Houve adultos provenientes da dieta A que 

viveram até cem dias, ocorrendo uma redução de aproxima

damente 50% na população aos 40 dias de experimento. Na 

dieta F a sobrevivência dos adultos foi maior do que na A 

até os 60 dias, mas os adultos não viveram mais que 80 

dias. As menores sobrevivências já nos primeiros 20 dias 

do experimento� foram observadas nas dietas B, 

(Figura 14). 

C e E 
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Figura 12. Número de ovos por fêmea e viabilidade dos ovos 
em períodos de 10 dias em 4 dietas (Pop.: Lon

drina). Temp.: 24 ± 1 ° c; UR: 60 ± 10%; fotofase: 
14h. A =  amendoim, soja e vagem de soja; B = 
amendoim e soja; C = soja; F = amendoim. 
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Figura 13. Longevidade de machos e fêmeas de N. viridula em 
5 dietas (Pop.: Londrina). Tem p • : 24 ± l°C: UR: 

60 ± 107.; fotofase: 14h. A =  amendoim, soja e 

vagem de soja; B = amendoim e soja; C = soja; E 
= soja e crotalária; F = amendoim. 
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Figura 14. Porcentagem de sobrevivência de adultos de N. 
viridula em periodos de 10 dias em 5 dietas 
(Pop.: Londrina). Temp.: 24 ± 1°C; UR: 60 ± l0Y.; 
fotofase: 14h. A =  amendoim, soja e vagem de 
soja; B = amendoim e soja; C = soja; E =  soja e 
crotalária; F = amendoim. 
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Consideraç�es gerais 

As dietas A e F apresentaram resultados 

semelhantes com relação à duração do ciclo, número de ovos 

por fêmea, viabilidade de ovos e longevidade de machos e 

fêm�as. Entretanto, o número de fêmeas que ovipositou e a 

viabilidade do ciclo foram maiores em F. Assim, levando-se 

em conta o incremento populacional a cada geração, a dieta 

F pode ser considerada a mais adequada para criação de N. 

viridula. 

4.1.2. População de Santo Antonio de Posse 

As viabilidades obtidas por amostragem para 

a fase de ovo e do 1 ° instar de N. viridula foram de 89,1± 

3,03 e 78,9 ± 5,35, respectivamente. Assim como em 4.1.1 

houve uma grande variação dentro da população com relação à 

mortalidade de ninfas do 1 ° instar de N. viridula.

Não houve diferenças entre as viabilidades do 

2 ° , 3 ° e 5 ° instares entre as seis dietas testadas; entre

tanto, no 4° instar foram observadas diferenças significa

tivas, sendo que na dieta E, embora sem diferir das dietas 

A e F� a viabilidade foi menor do que nas dietas B, C e D 

(Tabela 5). 



Tabela 5. Duração e viabilidade do 20 fostar-adulto, viabilidade de cada instar ninfal e porcentagem de adultos deforma

dos de N. v-iJUdula em 6 dietas (Pop,: Sto. Antonio de Posse). Temp.: 24±.lºC; UR: 60±10%; fotofase: 14h. 

Dietas 1

A 

B 

c 

D 

E 

F 

Duração 

total 

(dias) 

35,3±1,84a 

(29,7-40,6) 

32, 3 ±-1 ,29a 

(30, 1-35,8) 

32, 2 ±2,07a 

(26,5+35,3) 

36 , 7 ±2,7 2a 

(30,4-43,0) 

32, 6 ±l ,24a 

(2,93-35,0) 

35, 2_±_1,12a 

( 32 ,6-37, 7) 

2Q 

60 ,5± 5, 76a2 

70,6±. 5,61a 

58 ,6±16 ,3 ºª

51,5±.10,7 0a 

53, 1±.14, 90a 

50,4J 8,04a 

Viabilidade (%)

Tnstares ninfais 

3Q 

83,9± 5,82a 

92,7±. 2,99a 

74,4±15,00a 

86,6±.18,24a 

89,8± 2,91a 

71 ,4±11,30a 

49 

75,0±5,llab 

78,6±. 4,98a 

83,6:!- 3,26a 

81,0± 8,88a 

64,5±.14,40b 

68,0±_12,20ab 

59 

75,0± 3,90a 

81 , 4±. 3, l Oa 

78,4± 6,62a 

74,5.±. 7,86a 

75,0±.10,27a 

72,0±_16,80a 

Viabilidade 

total 

(%) 

28,4±3,98 

41,9:'),89 

28,6±.7 ,01 

26,9±.6,36 

2 3,1±.2,55 

17,6±.5,50 

Adultos 

deformados 

(%) 

26,3± 4;41 

31 ,6± 8,28 

12,5± 4,42 

11,4± 5,04 

10,0± 4,10 

10,7±10,70 

Composição das dietas. A: am1mdoim '!AC Poitara'; B: amendoim 'Tatuí' e soja 'Paraná'; C: amendoim 'Tatuí' e soja 'IAC 
-8'; D: amendoim 'Tatuí, soja 'IAC-8 1 e solução de ascorbato de sõdio; E: amendoim 'Tatui'; F: amendoim 'Tatui'e solu
ção de ascorbato de sõdio.

2 Medias seguidas da mesina letra e na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey�ao nivel de 5% de probabilj_
dade. Para a anãlise,os dados de viabilidade fonm corrigidos por é1rco seno /x7TÕÕ. 

Obs.: Os números entre parênteses correspondem:ao intervalo de variação. O'\ 

1.0 
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A variabilidade dos dados de mortalidade no 

2 ° instar foi menor neste experimento, indicando que apesar 

da mortalidade ainda ter sido alta, houve influência da 

metodologia utilizada para o manuseio das ninfas com 

relação à 4.1.1. Além do 2 ° instar, também ocorreram muitas 

perdas nos últimos instares, concordando com o já relatado 

na literatura e discutido em 4.1.1. 

A viabilidade do 2 ° instar-adulto foi baixa 

em todas as dietas, como em 4.1.1, porém neste estudo as 

médias foram superiores, variando de 17,6% a 41,9% (Tabela 

5; Figura 15), sendo o maior valor observado na dieta 

composta de amendoim e grãos de soja 'Paraná', indicando 

que esta variedade é a melhor para a alimentaç�o do 

percevejo do que a 'IAC-8', utilizada nas dietas C e D. A 

adição de ascorbato de sódio n�o favoreceu a viabilidade do 

ciclo do inseto, sendo que a sua inclusão levou a uma 

ligeira diminuição deste parâmetro. Com exceção das dietas 

A e B, em todas as outras dietas, em pelo menos uma 

parcela, não foi possível observar o desenvolvimento do 

inseto até adulto, e portanto, a variável viabilidade total 

não foi analisada estatisticamente por não respeitar as 

exigências da análise de variância. 
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Figura 15. Viabilidade do 2 ° ao 5 ° instar de N. viridula em 

6 dietas (Pop.: Santo Antonio de Posse). Temp.: 

24 ± 1 °C; UR: 60 ± 10%; fotofase: 14h. A = 

amendoim '!AC-Peitara·; B = amendoim 'Tatui' e 

soja 'Paraná'; C = amendoim 'Tatui' e soja 'IAC

e·; D =  amendoim 'Tatui", soja 'IAC-8' e solução 

de ascorbato de sódio; E =  amendoim 'Tatui'; F = 

amendoim 'Tatui' e solução de ascorbato de 
sódio. 

Com relação ao amendoim, a dieta A com grãos 

maiores ('!AC-Peitara·) proporcionou maior viabilidade, 

concordando com PANIZZI (1989), que relatou que os perceve

jos têm preferência por variedades com grãos de maior tama

nho. 

A duração da fase de ovo e do 1 ° instar foram 

de 5,96 ± 0,09 com variação de 5 a 7 dias e de 3,17 ± 0,08 

com variação de 3 a 4 dias, respectivamente. 

A duração do 2 ° instar-adulto foi semelhante 

em todos os alimentos (Tabela 5; Figura 16), sendo as 

médias superiores àquelas observadas na literatura. 
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Figura 16. Duração do 2° ao 5° instar de N. viridula em 6 
dietas (Pop.:. Santo Antonio de Posse). Temp.: 
24 ± 1 ° C; UR: 60 ± 10%; fotofase: 14h. A =  amen
doim 'IAC-Poitara·; B = amendoim 'Tatui' e soja 
'Paraná'; C = amendoim 'Tatui' e soja 'IAC-8'; 
D =  amendoim 'Tatui', soja 'IAC-8' e solução de 
ascorbato de s6dio; E =  amendoim 'Tatui'; F = 
amendoim 'Tatui' e solução de ascorbato de s6-
dio. 

Em todas as dietas, foram observados adultos 

com deformação, com variação de 10% a 31,6%. A dieta B e a 

A foram as que apresentaram as maiores médias, 31,6% e 

26,3%, respectivamente. As dietas restantes apresentaram 

cerca de 10 a 12'l. de adultos deformados (Tabela 5; Figura 

17) •

Os períodos de pré-c6pula foram significati

vamente menores nas dietas B, C e E, embora sem diferir da 

dieta F (Tabela 6; Figura 18). Os maiores períodos 

ocorreram nas dietas A e D. Não houve diferenças· no período 

de pré-oviposição (Tabela 6; Figura 18) entre os seis 
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alimentos utilizados. As média$ obtidas, em todas as 

dietas, para ambos os periodos, pré-cópula e pré-oviposi

ção, são semelhantes aos valores obtidos em 4.1.1. 

Na dieta B, 100% das fêmeas copularam e 

realizaram postura, indicando uma maior adequação 

nutricional, apesar da porcentagem de adultos deformados 

ter sido alta. A adição de ascorbato de sódio na dieta F 

aumentou o número de fêmeas reprodutivas em relação a dieta 

E, porém o mesmo não ocorreu entre as dietas C e D (Tabela 

6; Figura 19). 
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Figura 17. Porcentaqem de adultos deformados de N. viri
dula em 6 dietas (Pop.: Santo Antonio de Posse). 
Temp.: 24 ± 1°C; UR: 60 ± 10%; fotofase: 14 h. 
A =  amendoim '!AC-Peitara·; B = amendoim 'Tatui' 
e soja 'Paranâ'; C = amendoim 'Tatu1' e soja 
'IAC-8'; D =  amendoim 'Tatu1', soja 'IAC-8' e 
solução de ascorbato de sódio; E = amendoim 

'Tatui'; F: amendoim 'Tatui' e solução de 
ascorbato de sódio. 



Tabela 6. Periodo media de prê-cõpula e prê-oviposição, po�centagem de fêmeas que copularam e que ovipositaram e numero 
de ovos produzidos por fêmea por N. v,i_Jii.duí.a em 6 dietas (Pop.: Sto. Antonio de Posse). Temp.: 24+lOC; UR: 
60±10%; fotofase: 14h. 

Dietas 1 Prê-cõpul a 
(dias) 

A 1 4,l±l,53b2 

(6 - 23) 

B 10,4 ± 0,66 a 
(8 - 14) 

e 9,7 ± 0,86 a 
(7 - 15) 

D 13,0 ± 0,58 b 
(10 - 16) 

E 10,5 ± 0,60 a 
(7 - 13) 

F 12,0 ± 0,84 ab 
(8 - 15) 

Prê-oviposição 
(dias) 

l O, l ± l ,83 a
(4 - 22)

8,4 ± 0,63 a

(5 - 13)

10,4 ± 1,71 a
(6 - 20) 

ll,5±1,52 a 
(8 - 17) 

10,3 ± 1,09 a 
(7 - 16) 

12,0 ± 1,30 a 
(8 - 16) 

Fêmeas que Fêmeas que Numero de ovos/� 
copularam(%) ovi pos i taram (%) 

85,7 100,0 139,0 ± 40,19 b 
(5 - 343) 

100,0 100,0 204,9 ± 34,99 a 

(14 - 427) 

83,3 87,5 129,4 ± 28,46 b 
(28 - 228) 

80,0 90,0 101,1±18,53 b 
(45 - 195) 

83,3 70,0 118,0 ± 26,02 b 
(3 - 199) 

100,0 85,7 73,7 ± 15,52 b 
( 49 - 150) 

Composição das dietas: A: amendoim '!AC-Peitara'; B: amendoim 'Tatui' e soja 'Paranã'; C: amendoim 'Tatui' e soja
'IAC-8'; D: amendoim 'Tatui', soja 'IAC-8' e solução de ascorbato de sõdio; E: amendoim 'Tatui'; F: amendoim 'Tatui' 
e solução de ascorbato de sõdio. 

2 Medi as segui das da mesma letra, na mesma coluna, não diferem pe 1 o teste de Tukey,. ao ni ve 1 de 5% de probabilidade.
Para anãlise,os dados referentes ao numero de ovos/� foram corrigidos por log (x+l). 
Obs.: Os numeras entre parênteses correspondem ao intervalo de variação. 
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Figura 18. Períodos de pré-cópula e pré-oviposição de N. 
viridula em 6 dietas (Pop.: Santo Antonio de 
Posse). Temp.: 24 ± 1 ° c; UR: 60 ± 10%; fotofase: 
14h. A =  amendoim 'IAC-Poitara·; B = amendoim 
'Tatui' e soja 'Paraná'; C = amendoim 'Tatui' e 
soja 'IAC-8'; D =  amendoim 'Tatui', soja 'IAC-8' 
e solução de ascorbato de sódio; E = amendoim 
'Tatui'; F = amendoim 'Tatui' e solução de as
corbato de sódio. 

O número de ovos colocados por fêmea de N. 

viridula foi significativamente maior na dieta B em relação 

às outras dietas (Tabela 6), estando as médias dentro dos 

intervalos relatados por BREWER & JONES (1985); EGWUATU & 

ANI (1986), JONES & BREWER 

( 1989) • 

(1987) e PANIZZI & MENEGUIM 
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Figura 19. Porcentagem de fêmeas copuladas que oviposi
taram em 6 dietas (Pop.: Santo Antonio de Pos
se). Temp.: 24 ± 1°C; UR: 60 ± lO'l.; fotofase: 
14h. A =  amendoim 'IAC-Poitara·; B = amendoim 
'Tatui' e soja 'Paraná'; C = amendoim 'Tatui' e 
soja 'IAC-8'; D =  amendoim 'Tatui', soja 'IAC-8' 
e solução de ascorbato de sódio; E = amendoim 
'Tatui'; F = amendoim 'Tatui' e solução de as
corbato de sódio. 

A viabilidade dos ovos produzidos pelas 

fêmeas da dieta C foi significativamente inferior aos 

produzidos pelas fêmeas das dietas B, D e F, embora sem 

diferir das dietas A e E (Tabela 7; Figura 20). As fêmeas 

criadas nas dietas A e C foram as que apresentaram o maior 

número de massas de ovos inviáveis, cerca de 37%, enquanto 

a dieta D apresentou o menor valor, 5,6¾ (Tabela 7). Houve 



Tabela 7. Viabilidade de ovos, porcentagem de massas de ovos inviãveis e longevidade de machos e fêmeas de N. vi.tudue.a. 

em 6 dietas (Pop.: Sto. Antonio de Posse). Temp.: 24±.lºC; UR: 60±.10%; fotofase: 14h. 

Dietas1 Viabilidade ovos Massas de ovos Longevidade 
(%) inviãveis (�b) õ � 

A 81,4 ± 4,76 ab2 37, l 70,8 ± 13,50 a 34,6 ±. 4, 25 a 

(16- 1 87) (9-67) 

B 83,8 .±. 3,26 a 18,9 52,6 ± 8,94 a 42,5 ± 4,63 a 

(7-120) (10,-85) 

e 65,8 ± 8,38 b 37, l 59,9 ± 12,43 a 35,9 ± 6,79 a 

(28-150) (11-93) 

D 88,7 ± 3,37 a 5,6 55,6 ±. 6 ,81 a 36,5 ± 3,93 a 

(10-95) (19-71) 

E 84,4 ± 4,95 ab 11, 1 62,7 ± 9,24 a 36,2 ± 3,86 a 

(17-121) (16-61) 

F 92, 2 .±. O, 17 a 14 ,3 67,4 ± 21,36 a 33,4 ± 3,37 a 

( 12-180) (24-49) 

Composição das dietas. A: amendoim 'rnc-Poitara'; B: amendoim 'Tatui' e soja 'Paranã'; C: amendoim 'Tatui' e soja 'IAC-8' 
D: nmendoim 'Tatui; soja 'IAC-8 e solução de ascorbato de sõdio; E: amendoim 'Tatui'e F: amendoim 'Tatuí' e solução de 
ascorbato de sõdio. 

2 Medias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não diferem pelo teste de Tukey, ao riível de 5% de probabilidade.
Para anãlise,os dados de viabilidade foram corrigidos por arco seno /x7TITTJ e de longevidade por log(x+l). 
übs.: Os numeras entre parênteses correspondem ao intervalo de variaçfo .. 
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interação alimento e soluç�o de ascorbato de sódio, pois 

nas dietas contendo soja (C e D) observou-se uma maior 

viabilidade de ovos e um aumento de 85'l. no número de massas 

viáveis com a adição da solução; esses acréscimos não foram 

observados nas dietas contendo amendoim (E e F). Desta 

forma, sugere-se que sejam feitas pesquisas adicionando-se 

este composto químico à dieta B, constituída de grãos de 

amendoim e soja 'Paraná', na qual as fêmeas colocaram maior 

número de ovos (Tabela 6), numa tentativa de aumentar a 

viabilidade dos ovos e o número de massas viáveis. Os 

resultados obtidos na presente pesquisa, de certa forma, 

d 1 t d P . . 13 concor am com os re a os e anizzi , que referiu este 

composto como responsável pelo aumento na fecundidade de 

N. viridula.

Houve uma tendência de manutenção da viabi

lidade dos ovos provenientes de fêmeas das dietas A, E e F 

com o "envelhecimento" das fêmeas, enquanto nas dietas B, D 

e C observou-se uma diminuição deste parâmetro biológico 

com o passar do tempo. Em todas as dietas o número de ovos 

por fêmea diminuiu com o avanço da idade da fêmea (Figura 

21). Nas dietas B e C as fêmeas colocaram ovos em um maior 

período de tempo, sendo o menor período de postura regis-

trado para as fêmeas criadas nas dietas F e D, 

contendo ascorbato de sódio em sua composição 

21). 

ambas 

(Figura 
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Fiqura 20. Viabilidade da fase de ovo de N. viridula em 6 

dietas (Pop.: Santo Antonio de Posse). Temp.: 

24 ± l°C; UR: 60 ± 10%; fotofase: 14h. A =  amen
doim '!AC-Peitara·; B = amendoim 'Tatui' e soja 

'Paraná'; C = amendoim 'Tatui' e soja 'IAC-8'; 

D =  amendoim 'Tatul', soja "IAC-8' e soluç�o de 

ascorbato de sódio; E =  amendoim 'Tatui'; F = 
amendoim 'Tatui' e soluç�o de ascorbato de só

dio. 
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Figura 21. Número de ovos por fêmea e viabilidade dos ovos 

em periodos de 10 dias em 6 dietas (Pop.: Sto. 

Antonio de Posse. Temp.: 24 ± l ° C; UR: 60 ± 10½; 
fotofase: 14h. A =  amendoim '!AC-Peitara·; B = 

amendoim 'Tatui' e soja 'Paraná'; C = amendoim 

'Tatui' e soja 'IAC-8'; D = amendoim 'Tatui', 

soja 'IAC-B'e soluç�o de ascorbato de s6dio; E =

amendoim 'Tatui'; F= amendoim 'Tatui' e soluç�o 

de ascorbato de s6dio. 
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Com relação ao ritmo de postura, constatou-se 

uma variação entre as diferentes dietas, sendo que 70% dos 

ovos foram colocados em duas semanas nas dietas D, E e F, 

em três semanas nas dietas A e C e em seis semanas na dieta 

B (Figura 22). As dietas B e A apresentaram uma 

distribuição de postura mais regular, o que pode ser consi

derado um aspecto positivo para criaç�es massais. 

Não houve diferença na longevidade de machos 

e de fêmeas entre as seis dietas estudadas. 

Os machos viveram mais que as fêmeas em todas 

as dietas (Tabela 7; Figura 23) coincidindo com os relatos 

de vários autores (MITCHELL & MAU, 1971; EGWUATU & ANI, 

1986; JONES & BREWER, 1987) e concordando com SLANSKY 

(1980) que atribuiu uma redução na longevidade de fêmeas 

de Oncopeltus fasciatus Dallas devido a perda de energia na 

colocação dos ovos. Por outro lado, AZMY (1976) e EGWUATU 

(1981) observaram maior longevidade de fêmeas. As médias de 

longevidade foram, em geral, superiores às observadas por 

JONES & BREWER (1987) e inferiores às observadas por EGWUA

TU (1981). 

Os adultos viveram entre 60 e 90 dias, sendo 

mais longevos na dieta A e vivendo menos nas dietas B e E 

(Figura 24). De forma geral, nos primeiros 20 dias a 

sobrevivência foi reduzida entre 60 e 70%, exceto na dieta 

E, onde a redução foi menor, cerca de 45%. 
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Figura 22. Ritmo de postura de fêmeas de N. viridula em 6 
dietas (Pop.: Santo Antonio de Posse). Temp.: 

24 ± 1°C; UR: 60 ± 10¼; fotofase: 14h. A = 

amendoim 'IAC-Poitara'; B = amendoim 'Tatu1' e 

soja 'Paraná'; C = amendoim 'Tatui' e soja 'IAC

s·; D =  amendoim 'Tatui', soja 'IAC-8' e solução 

de ascorbato de sódio; E =  amendoim 'Tatui', F = 

amendoim 'Tatu1' e soluç�o de ascorbato de só

dio. 
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Figura 23. Longevidade de machos e fémeas de N. vir�dula em 
6 dietas (Pop.: Santo Antonio de Posse). Temp.: 
24 ± 1°C; UR: 60 ± !Oi., fotofase: 14h. A =  amen
doim 'IAC-Poitara·; B = amendoim 'Tatui' e soja 
'Paraná'; C = amendoim 'Tatui' e soja 'IAC-8'; 
D =  amendoim 'Tatui', soja 'IAC-8' e soluç�o de 
ascorbato de sódio; E =  amendoim 'Tatui'; F = 
amendoim 'Tatui' e soluç�o de ascorbato de só
dio. 
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Figura 24. Porcentagem de sobrevivência de N. viridula em 
periodos de 10 dias em 6 dietas (Pop.: Santo 
Antonio de Posse). Temp.: 24 ± l °C; UR: 60 ± 
10½; fotofase: 14h. A =  amendoim 'IAC-Poitara·; 
B = amendoim 'Tatui' e soja 'IAC-8'; C = amen
doim 'Tatui' e soja 'IAC-8'; D =  amendoim 'Ta
tui', soja 'IAC-8' e soluç�o de ascorbato de 
s6dio; E =  amendoim 'Tatui'; F = amendoim 'Ta
tui' e soluç�o de ascorbato de sódio. 
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Considerações gerais 

Em todas as dietas estudadas com a popula-

ção de Santo Antonio de Posse, o percevejo N. viridula

completou o seu desenvolvimento. A dieta B (amendoim

'Tatui' e soja 'Paraná') apresentou a maior viabilidade 

total e o maior número de ovos por fêmea sendo, portanto, a 

melhor dieta para criação de N. viridula. As dietas com 

amendoim 'Tatui' permitiram desenvolvimento semelhante (em 

termos de viabilidade total) das populações de Londrina (1° 

experimento) e Santo Antonio de Posse (2° experimento). Por 

outro lado, para a população de Santo Antonio de Posse, as 

viabilidades totais, a porcentagem de adultos sadios, a 

longevidade de adultos e a porcentagem de massas de ovos 

viáveis foram maiores, quando se utilizou soja 'IAC-8' e 

amendoim como alimento. Neste caso, provavelmente, a dife

rença se deva à idade da soja utilizada, que foi mais nova 

no 2° caso, além do aprendizado no manuseio do inseto, os 

quais de uma forma conjunta, podem ter levado à maior mor

talidade no 2° instar no 1° experimento (4.1.1). Os melho

res resultados obtidos com a soja 'Paraná' e amendoim (die

ta B) indicam que esta variedade de soja proporciona maio-

res resultados para criações do percevejo 

laboratório. 

verde em 

Com relação a adição de ascorbato de sódio 
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observou-se que, dependen d o  do alimento utilizado, ele 

poderá apresentar respostas diferentes. Essas respostas, 

contudo, aparentemente, deverão manifestar-se apenas na 

fertilidade, pois as viabilidades totais não 

favorecidas com a sua inclusão (Tabelas 5 e 7). 

4.2. Técnicas de criação de N. viridula 

4.2.1. Determinação das exigências térmicas de 

ovos de N. viridula

foram 

A viabilidade dos ovos provenientes de 

adultos coletados no campo foi drasticamente menor a 18°C, 

não havendo diferenças entre as demais temperaturas (Tabela 

8; Figura 25). As médias obtidas nas temperaturas de 20 a 

32°C foram altas e concordam com os resultados obtidos 

por ALI & EWEISS (1977) que trabalharam a 20, 25 e 30°C e 

EGWUATU & ANI (1986) a 25 e 30°C; estes autores obtiveram 

valores baixos a 20°C. 

Houve uma redução significativa no periodo de 

incubação com o aumento da temperatura. Não foram 

observadas diferenças entre as temperaturas de 30 e 32°C 

(Tabela 8; Figura 26). 



Tabela 8. Duração e viabilidade da fase de ovo de N. v�JÚdui..a provenientes de adultos coletados no campo e da lª gera

ção de laboratõrio em 6 temperaturas. UR: 60±10%; fotofase: 14h. 

Temperatura (QC) 

18 

20 

22 

25 

30 

32 

Duração (dias) 

22,9 ± 0,84 e 

(22-24) 

11 ,9 ± 0,36 d 

(11-14) 

9,7 ± 0,25 e 

(9-12) 

6,0 ± 0,01 b 

6-7)

5,1 ± 0,05 a 

(5-6) 

5,1 ± 0,05 a 

(5-6) 

Campo 

Viabilidade (%) 

13,6 ± 9,82 b 

93,6 ± 2,99 a 

94,4 ± 2,39 a 

96,0 ± 2,19 a 

88,8 ± 2,93 a 

84,8 .±. 3,87 a 

Laboratõrio (F1)

Duração (dias) 

22,5 ± 0,29 e 

(22-23) 

12,0±0,11 d 

(11-14) 

9,8 ± 0,36 c 

(9-11) 

6,1 ± 0,07 b 

(6-7) 

5, l ± 0,03 a 

(5-7) 

5,1 ± 0,04 a 

(5-6) 

Viabilidade (%) 

5,6 ± 2,04 e 

89,6 ± 2,71 ab 

93,6 ± 2,71 a 

92,0 ± 2,52 ab 

83,2 ± 3,87 b 

84,0 ±. 5,36 b 

Medias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey,ao nivel de 5% de probabili

dade. Para anãlise,os dados·de viabilidade foram corrigidos por arco seno ✓x/100. 
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Figura 25. Viabilidade da fase de ovo de N. viridulã pro
venientes de adultos de campo e de laboratório 
em diferentes temperaturas. UR: 60 ± 101■ ; fo

tofase: 14h. 
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Figura 26. Duração da fase de ovo de N. viridulã pro
veniente de adultos de campo e de laboratório em 
diferentes temperaturas. UR: 60 ± 101■ ; fotofase: 

14h. 
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Para os ovos provenientes dos adultos de 

laboratório (F�), a duraç�o do periodo de incubaç�o foi 

semelhante à população anterior (campo) (Tabela 8). Por 

outro lado, a viabilidade foi alterada; a maior média foi 

encontrada na faixa de 20 a 25 ° C, onde se obtiveram 

valores diferentes daqueles registrados a 18°C; em termos 

gerais a maior viabilidade foi obtida a 22°C (Tabela 8). 

Com exceção da viabilidade obtida a 18 ° C, as médias obtidas 

nas demais temperaturas estão dentro das observadas na 

literatura, em condições de estudos semelhantes. 

Os extremos de temperatura (18 e 32 ° C), em 

ambos os experimentos, foram prejudiciais ao desenvolvi-

menta embrionário de N. viridula. Assim, a l8 ° C, houve um 

pequeno percentual de eclosão, mas as ninfas eclodidas eram 

normais. Por outro lado, a 32 ° C, apesar das viabilidades 

serem altas, as ninfas logo após eclodirem ficavam arre

dondadas e túrgidas e morriam ainda com a coloração do 

corpo alaranjada, característica de ninfas recém-eclodi

das. 

Com base nestes resultados, pode-se dizer que 

a melhor temperatura para manutenção de ovos de N. viridula

situa-se à 30 ° C, no caso de ovos de adultos recém-coletados 

de campo e à 25 ° C para os ovos de adultos de laboratório 

( F�) • 

Devido aos baixos valores obtidos a 18°C, 
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excluiram-se os dados obtidos nesta condição para o cálculo 

das exigências térmicas da fase de ovo. 

Não houve alteração na temperatura base (em 

torno de 11 °C) e na constante térmica da fase de .ovo de N. 

viridula (em torno de 100 GD) com a manutenção do inseto em 

laboratório (Figura 27). Desta forma, a melhor temperatura 

para armazenamento de ovos de N. viridula é 11 °C, pois 

nesta condição é paralisado o desenvolvimento do inseto. 

Após o armazenamento pelo tempo necessário será possivel a

previsão da eclosão mantendo-se o inseto em uma temperatura 

conhecida e levando-se em consideração a constante térmica 

da fase de ovo, que no caso, corresponde a um valor próximo 

de 100 GD. 

4.2.2. Efeito da �orma de criação e do tipo 

de recipiente 

A duração do periodo 2 ° instar-adulto de N. 

viridula não foi afetada em nenhuma condição estudada 

(Tabela 9). Por outro lado, as viabilidades foram signifi

cativamente maiores nos recipientes cilindrices de papelão 

(Tabela 9; Figura 28). Considerando a densidade dentro do 

recipiente, observou-se uma viabilidade significativamente 

superior no recipiente cilindrice de papelão (gaiola) para 

individues mantidos isolados (Tabela 9 e Figura 28). 
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Figura 27. Relação entre a temperatura com o tempo e a 
velocidade de desenvolvimento da fase de ovo de 
N. viridula. UR: 60 ± 10%; fotofase: 14h.
C = campo; L = laboratório (F�).
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Tabela 9. Duração e viabilidade do 2 ° instar-adulto de N.

viridula mantido em dois tipos de recipientes e 

duas formas de criação. Temp.: 20 ± 2 ° C; UR: 60 ± 

10%; fotofase: 14h. 

Forma de criação/ Duração Viabilidade 

Tipo de recipiente (dias) ( 'l. ) 

5 

1 

5 

1 

1 

ninfas I Petri 49,7 1 17,3 b1, 2B a 

ninfa I Petri 48,9 a 16,7 b B 

ninfas I gaiola 50,2 a 42,7 a B 

ninfa I gaiola 49,6 a 73,3 a A 

Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não di-

ferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 5'l. de 

probabilidade. Para análise os dados de viabilidade 

foram corrigidos por Vx - Vx+k • 

2 Letras minúsculas referem-se às diferenças entre as

gaiolas; letras maiúsculas referem-se às diferenças 

entre as formas dentro das gaiolas. 
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Figura 28. Viabilidade do 2° instar-adulto de N. viridula

mantidos em dois tipos de recipientes e duas 
formas de criação. Temp.: 20 ± 2°C; UR: 60 ± 
10%; fotofase: 14h. P = placa de Petri; A =  re
cipiente cilindrice de papel�o.0s números entre 
parênteses correspondem à densidade do perceve
jo. 
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Esse resultado contraria aquele relatado por KIRITANI 

(1964b) que encontrou maior mortalidade quando criou 

percevejos isoladamente. Este mesmo autor não observou 

muitas diferenças na duração do ciclo do percevejo verde 

mantido em diferentes densidades, neste caso, 

com os resultados obtidos no presente estudo. 

concordando 

O recipiente onde os insetos foram mantidos 

na presente pesquisa, foi mais importante do que a forma 

de criação. 

Seria impraticável iniciar uma criação massal 

de N. viridula com um número muito pequeno de insetos por 

recipiente de criação. Dessa forma, considerando as baixas 

viabilidades nas dietas estudadas (4.1), ao se iniciar uma 

criação massal do percevejo verde deve-se trabalhar com o 

maior número possível de insetos por recipiente de criação. 

Assim, foi observado em laboratório, para uma gaiola 

medindo 1 x 1 x 0,8 m, que o melhor número para iniciar 

uma colônia é de 500 insetos c1J: 1�) em relação a 1000 ou 

250, pois apesar das viabilidades terem sido realmente 

baixas nas três colônias, aquela com 500 insetos produziu 

na geração seguinte em torno de 14 percevejos adultos/9, 

enquanto as colônias com 250 e 1000 produziram 11,6 e 8 

percevejos adultos/j, respectivamente. Baseando-se nestas 

observações pode-se sugerir que ao iniciar uma criação 

massal de N. viridula, cada inseto (adulto) ocupe uma área 
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observado por CORR�A-

FERREIRA (1985) em gaiolas para adultos. 

4.2.3. Determinaç�o do alimento pre�erido por 

N. viridula através do teste do cloreto

de tetraz61io 

Os adultos de N. viridula no 1° teste, apre-

sentaram na variedade Paraná, um dano significativamente 

superior aos constatados nos demais genótipos, com exceç�o 

daquele registrado em 'IAC-8', o que sugere uma preferência 

do inseto pelo primeiro material, o qual tem se mostrado 

bastante susceptivel a percevejos em condições de campo 

(ROSSETTO et alii, 1981) (Tabela 10; Figura 29). 

O comportamento alimentar de ambos os sexos 

foi variável em função da variedade de soja pesquisada. 

Assim, os machos tiveram preferência pela variedade IAC-8 

embora sem diferir da 'Paraná', 

grãos de soja da variedade Paraná. 

e as fêmeas preferiram 

Nas demais variedades 

('TMU' e 'IAC-782318') o comportamento alimentar de machos 

e fêmeas foi semelhante (Tabela 10). 



Tabela 10. Porcentagem de area danificado por N. v.i.Ju.dula em grãos de soja e amendoim obtidas através do teste do cloreto 

de tetrazÕlio. Temp.: 24±lºC; UR: 60±10%; fotofase: 1 4h. 

Variedades 

Sexo Teste I Teste II

'TMU' 'IAC 782318' 'Paranã' 'IAC-8' Amendoim 'IAC 7823 1 8' 'Paranã' 'IAC-8' 'Tatui' 

Macho 3,92 bA 1 O ,91 cA 5,86 abA 6,86 aA 2,48 aA 0,66 bA 2,96 aA 3,54 aA 

Fêmea 3,64 bA 0,83 cA 6,97 aA 3,51 bB 3,05 aA 0,38 bA 4, 14 aA 2,74 aA 

x 3,78 b 0,87 c 6,41 a 5, 18 ab 2,76 a 0,52 b 3,55 a 3, 14 a 

Medias seguidas da mesma letra minüscula,na mesma linha,e da mesma letra maiüscula,na mesma coluna,não diferem entre 

si pelo teste de Tukey,ao nível de 5% de probabilidade. Letras minüsculas correspondem as diferenças entre as vari� 

dades; letras maiúsculas correspondem as diferenças entre os sexos. Para anãlise, os dados foram corrigidos por ar

co seno ✓x/100. 
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IAC-782318 

PARANA 

IAC-782318 

PARANA 

Figura 29. Porcentagem de área danificada por N� viridula 

em grãos de soja e amendoim. Temp.: 24 ± 1°c; 
UR: 60 ± 10%; fotofase: 14h. 
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No 2 ° teste, em que se incluiu o amendoim, a 

variedade IAC-782318 foi mais uma vez a menos danificada 

pelo percevejo verde (Tabela 10; Figura 29). Machos e

fêmeas danificaram de forma semelhante neste 2° teste, 

indicando que talvez as diferenças no primeiro teste tenham 

sido devidas ao consumo diferencial 

experimentos. 

ocorrido nos dois 

Baseando-se nos resultados obtidos as dietas 

mais adequadas para criação de N. viridula em laboratório 

devem ser compostas de grãos de amendoim ('Tatui') ou grãos 

de soja 'Paraná' ou . IAC-B' • Entretanto, levando-se em 

conta os resultados biológicos obtidos em 4.2, a associação 

de grãos de amendoim, e grãos de soja 'Paraná' deve ser 

recomendada para criação 

laboratório. 

do percevejo verde 

4.2.4. Viabilidade de ovos de N. viridula

provenientes de adultos de campo coletados 

em di�erentes épocas do ano 

em 

A viabilidade de ovos provenientes de adultos 

coletados em diferentes épocas do ano foi significativa

mente menor na 4a. coleta em relação às primeiras, as quais 

não diferiram entre si (Tabela 11; Figura 30). 



99. 

Tabela 11. Viabilidade e número total de ovos por cem 

massas de ovos de N. viridula provenientes de 

adultos de campo coletados em diferentes épocas 

do ano. 

Coleta Viabilidade No total de ovos/ 

la.(17/02/89) 

2a.(04/03/89) 

3a.(15/03/89) 

4a.(31/03/89) 

81,7 

82,6 

84,5 

77,2 

( '¼) 

± 2,64 

± 2,33 

± 2,45 

± 3,07 

100 massas 

1 7954 a 

a 8268 

a 6645 

b 7103 

1 Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não 

diferem pelo teste de Tukey, ao nivel de 5'l. de proba

bilidade. Para análise, os dados foram corrigidos por 

arco seno Yx/100. 

O número total de ovos correspondente a cem 

massas de ovos foi maior na 2a. coleta (Tabela 11). Portan

to, considerando-se que a viabilidade das três primeiras 

coletas foi semelhante, conclui-se que a melhor época para 

coleta de percevejos, é entre 15 a 30 dias após a 

infestação inicial de percevejos em condiçees de cam-

po. 
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YIA■ILIDADl!Clol 

2 3 

COLETAS 

Figura 30. Viabilidade da fase de ovo de N. viridula pro
veniente de adultos coletados em diferentes 
épocas do ano (Pop.: Santo Antonio de Posse). 

4.3. Exigências térmicas de Eutrichopodopsis nitens 

Blanchard, 1966 

Houve um encurtamento da duração das fases 

larval e pupal e do ciclo total (Tabela 12; Figura 31) de

E. ni tens com o aumento da temperatura, ocorrendo uma

estabilização a partir de 30°C (Tabela 12). Um fato 

interessante observado é a proximidade de valores para as 

fases larval e pupal registrada nas diferentes tempera-

turas, fato pouco comum para outros insetos. 



Tabela 12. Duração e viabilidade larval e pupal de E. n-i.:te.n� em 6 temperaturas. IJI{: 60.±10%; fotofase: 14h. 

Temp. (OC) 

18 

20 

22 

25 

30 

32 

Larval 

39 ,8.±0, 70 a 
(38-40) 

27,8±0,67 b 

(27-34) 

19, 1±0,29 e 
(17-21) 

17, 3±0, 61 e 
(16-21) 

11, 7±0 ,67 d 
(9-13) 

11,0±0,58 d 
( 10-12) 

Duração (dias) 

Pupal 

39,0.±1,00 a 
(38-40) 

24,4±0,28 b 

(23-26) 

18,7±0,65 e 
(17-22) 

13,6±0,43 d 
(12-15) 

10,5±0,29 e 
( 10-11) 

1 O , D± 1 , O O e 
(9-11) 

Viabilidade (%) 

Total Larval Pupal Total 

78,8.±0,50 a 24,0.± 7,50 33,3± 6,50 8,0±4,89 
(78-79) 

52,3.±0,89 b 75,0±10,93 61,1±10,25 45,8±7,47 

(51-54) 

38,5±1 ,05 e 63, 1±15 ,00 66,7±13,61 42, 1_-t_l 2 ,91 
(35-43) 

31,0±0,91 d 29,0±16,63 70,0±15,96 20,3±16,75 
(28-35) 

22,5±0,91 e 26,1±4,21 66,7±10,00 17,4±6,45 
(20-24) 

21 ,O± 1 ,DO e 25 ,0±11 ,56 33,3± 6,50 8,3.±3,99 
(20-22) 

Medias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey,ao nível de 5% de probabili
dade. Para anãlise,os dados de viabilidade foram corrigidos por arco seno ✓x/100. 
Obs.: Os números entre parênteses correspondem ao intervalo de variação. 
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DURACÃOldl■a) 
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60 

40 

20 

18 20 22 25 30 32 

TEMPERATURAS(ºC) 

Figura 31. Duração do ciclo (ovo-adulto) de E. nitens em 
diferentes temperaturas. UR: 60 ± 101.; fotofase: 

14h. 

Ocorreu uma alta mortalidade da fase larval 

nas temperaturas de 18, 25, 30 e 32°C, obtendo-se as 

maiores viabilidades na faixa de 20 a 22°C (Tabela 12). A 

faixa favorável foi mais ampla para a fase pupal, pois 

apenas os valores extremos (18 e 32 ° C) 

para a mesma (Tabela 12). 

foram prejudicia�s 

De modo geral, as viabilidades totais foram 

baixas (Tabela 12; Figura 32), coincidindo com os relatos 

de GASTAL (1975) e CORR�A-FERREIRA (1984). 



YIABILIDADE11,I 

50 

40 

30 

20 

10 
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Figura 32. Viabilidade do ciclo (ovo-adulto) de E.

em diferentes temperaturas. UR: 60 ± 10%; 
fase: 14h. 

103. 

nitens 

foto-

Considerando-se os parâmetros biológicos 

analisados, as temperaturas de 20 e 22°c são as mais 

adequadas para criação de E. nitens em condiçees de 

laboratório. 

A temperatura base do ciclo total (ovo-adul-

to) foi de 12,21°c e a constante térmica de 412 GD. Para as 

fases de larva e pupa estes valores foram de 10,9°C e 12°C 

e de 243 e 186 GD, respectivamente (Figura 33). 

Com base nesses resultados poderão 

estimadas as épocas de ocorrência do parasit6ide, 

ser 

assim 

como programadas as melhores épocas para liberação no 

campo, visando ao controle de N. viridula. 
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o larva 1/0 
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Figura 33. Relaçã'.o entre a temperatura com o tempo e a 

velocidade de desenvolvimento das fases de 

larva, pupa e do ciclo ovo-adulto de E. nitens.
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4.4. Número de picadas de alimentação em grãos de soja 

por percevejos sadios e parasitados por E. nitens

Através deste estudo pôde-se constatar que os 

percevejos parasitados por E. nitens viveram no total 

somente cerca de 30% do tempo que viveram os não parasi

tados, com médias de longevidade de 6,4 e 20,3 dias, res-

pectivamente (Tabela 13). Aos sete dias do experimento 

observou-se que a população de percevejos parasitados foi 

reduzida a 50'l., enquanto que os percevejos não parasitados 

atingiram 50% de mortalidade aos 14 dias do experimento 

(Figura 34). 

Tabela 13. Longevidade e número de picadas de alimentação 

em grãos de soja de N. viridula sadios e para

sitados por E. nitens. Temp.: 24 ± 1°C; UR: 60 ± 

l0'l.; fotofase: 14h. 

Parâmetro biológico 

Longevidade (dias) 

N° picadas 

Não parasitado 

20,3 
1 

a 

61,2 a 

Parasitado 

6,4 b 

26,7 b 

1 
Médias seguidas da mesma letra, na mesma linha, não 

diferem pelo teste de Tukey, ao nivel de l'l. de probabi

lidade. 
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Figura 34. Mortalidade de adultos de N. viridula 
parasitados por E. nitens em 14 dias 
vação. Temp.: 24 ± l ° C; UR: 60 ± 10%; 

14h. 
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O número de "picadas" de alimentação de 

percevejos parasitados foi significativamente menor do que 

aquele observado para os não parasitados (Tabela 13; Figura 

35). Durante 14 dias de observação os percevejos sadios 

realizaram 2,3 vezes mais "picadas" do que os parasitados. 

Vivendo menos e alimentando-se em menor 

quantidade, os percevejos parasitados serão menos prejudi

ciais à cultura da soja. Esses resultados discordam daque-

les obtidos por CORReA-FERREIRA & ZAMATARO (1987) que 

observaram uma maior perda na produção de plantas de soja 

devido ao ataque de percevejos parasitados em relação aos 

não parasitados. 

N. PICADAS/INDIV. 

2 3 4 5 6 

DIAS 

- PARASITADO - SADIO

Figura 35. Número de picadas de alimentação por individuo 

por dia de percevejos sadios e parasitados por 
E. nitens. Temp.: 24 ± 1 ° c; UR: 60 ± 10%; foto

fase: 14h.



4.5. Viabilidade larval e pupal de E. nitens em 

di�erentes épocas de coleta 

Em todos as coletas, machos de N. 

108. 

viridula 

foram mais parasitados do que as fêmeas (Tabela 14), 

concordando com PANIZZI et alii (1980), SILVA & RUEDELL 

(1983) e CORReA-FERREIRA (1984). 

A porcentagem total de parasitismo aumentou 

nas últimas coletas (Tabela 14; Figura 36) mostrando uma 

tendência da dinâmica populacional praga/parasitóide 

semelhante a de outros insetos. Os menores indices de 

parasitismo ocorreram nos primeiros 30 dias após o inicio 

da infestaç�o de N. viridula na cultura. As taxas de para

sitismo variaram de 25,2½ (2a. coleta) a 59,0'l. (5a. coleta) 

(Tabela 14). 

A viabilidade do ciclo total (ovo-adulto) 

variou de 34,4½ a 53,8½ (Tabela 14; Figura 37), concordando 

com os trabalhos de GASTAL (1975) e CORReA-FERREIRA (1984) 

que registraram, em geral, uma baixa emergência de E.

nitens provenientes do campo. 

A porcentagem de pupas deformadas foi maior 

nas 3a. e 5a. coletas, as quais apresentaram as menores 

médias de viabilidade (Tabela 14). 



Tabela 14. Relação entre a porcentagem de parasitismo de N. v,i}údula por E. ruxen6, respectiva emergência e porcentagem 

de pupas deformadas do parasitõide (Pop.: Sta. Antonio de Posse). Temp.: 24±.lºC; UR: 60±10%; fotofase: 14h. 

Coleta 
Parasitismo (%) Viabilidade (%) Deformação 

(data) õ � 
de 

Total Larva Pupa Total 
Pupas (%) 

19 

( 17 /02/89} 
58,7 41,3 31,6 67, 1 76,6 51,4 6,4 

29 
52,4 47,6 25,2 

{04/03/89) 
63,5 78,7 50,0 8,2 

39 

(15/03/89) 
52,9 47,1 34,2 50,0 68,7 34,4 10,4 

49 

(31/03/89) 
63,5 36,5 40,6 62,3 86,4 53,8 5,4 

59 
57,3 42,7 59,0 42,9 85,2 36 ,5 11, 1 

( 11/04/89) 

(X) . 56,9 43, 1 38, 1 57,2 79, 1 45,2 8,3 

__, 
o 
\.O 
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Figura 36. Porcentagem de adultos de N. viridula parasita

dos por E. nitens em diferentes épocas de coleta 

em campo de soja (Pop.:Santo Antonio de Posse) 
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Figura 37. Viabilidade do ciclo (ovo-adulto) de E. nitens

em diferentes épocas de coleta em campo de soja

(Pop.:Santo Antonio de Posse) • 
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A freqüência de percevejos com apenas um ovo 

do parasit6ide foi alta, cerca de 63¼, semelhante ao 

observado por GASTAL (1975) (Tabela 15; Figura 38). Por 

outro lado, CORR�A-FERREIRA (1984) encontrou maior freqüên-

eia de individues com dois ovos ou mais. De acordo com os 

resultados obtidos, pode-se dizer que não houve neste caso 

a desvantagem de superoviposição como geralmente atribuída 

a E. nitens e a outros taquinideos de biologia semelhante. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

FREOÜÊNCIAl�l 

3 4 5 6 

N.DE OVOS/PERCEVEJO

7 8 

Figura 38.FreqUéncia de número de ovos de E. nitens por 

adultos de N. viridula em condiç5es de campo. 

(Pop.: Santo Antonio de Posse). 



Tabela 15. Frequência e numero de ovos do parasitõide E. rúten-0 depositados sobre N. v)JÚdui.a em 5 epocas de coleta em 

condições de campo (Pop.: Santo Antonio de Posse). 

tpoca NQ de ovos / N. v-ÚÚdui.a NQ x ovos/N. v-ÚÚdui.a 

coleta 2 3 4 5 6 7 8 
õ 

(% � 

lQ o 62,5 22,5 5,0 7,7 2,5 1, 72 1,20 
( 17 /02/89) � 86,7 10,0 3,3 

Total 72,9 17, 1 2,9 5,7 1 ,4 

29 õ 73, 1 19,2 5,8 1 ,9 1 ,36 1,44 
(04/03/89) � 68,9 24,4 2,2 2,2 2,2 

Total 71, 1 21,6 4, 1 2, 1 1 ,o

39 õ 48,9 34,7 8,2 4, 1 2,0 2,0 1,84 1 ,59 
(15/03/89) � 57,4 27,6 12,8 2, 1 

Total 53, 1 31,2 10,4 3,1 1 ,o 1 ,o

49 õ 59, 1 24,2 1 O, 1 2,7 2,7 0,7 0,7 
(31/03/89) � 67 ,4 22,1 6,9 3,5 1 , 71 1,46 

Total 62, l 23,4 8,9 3,4 1 ,7 0,4 0,4 

5Q õ 54,3 20,0 17, l 5,7 2,8 
(11/04/89) � 53,6 28,6 10,7 7,1 1,88 l , 71

Total 53,9 23,8 14,3 6,3 1 ,6 

X TOTAL 62,6 23,4 8,12 4, 12 1 , 1 O, 1 0,2 0,36 1,70 1,48 

..... 

..... 

N 
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Alguns autores como SHAHJAHAN (1968a) e SHAH

JAHAN & BEARSDLEY (1975) tém atribuído um caráter adapta

tivo para a superoviposição em T. pennipes (taquinideo 

próximo a E. nitens), uma vez que as fêmeas são muito fe-

cundas e que a sobrevivência das larvas é baixa. Porém, 

observou-se na presente pesquisa que os percevejos que

apresentaram um maior número de ovos em seu corpo, no caso 

das 3a. e 5a. coletas (Tabela 15), deram origem a um menor 

número de larvas do taquinideo (Tabela 14), indicando que o 

maior número de ovos depositados sobre um mesmo individuo 

representou uma desvantagem, pois a viabilidade larval foi 

menor. Pôde-se constatar que a oviposição é aleatória, pois 

nem sempre um menor número de ovos por individuo levou a 

uma maior viabilidade. 

Considerando-se alguns dos parâmetros dis

cutidos pode-se dizer que para o inicio de uma colónia de 

criação de E. nitens visando programas de controle 

biológico, a melhor época para coleta de parasitóides 

(percevejos parasitados) é entre 45 e 60 dias (correspon

dente a 4a. e 5a. coletas), pois em função da porcentagem 

de parasitismo e da viabilidade total, nesta época de 

coleta, o número de adultos obtidos será maior. 

Observou-se nesta pesquisa, que no inicio da 

colonização de N. viridula na cultura de soja, a porcen-

tagem de parasitismo era baixa, embora a viabilidade do 



parasit6ide fosse elevada. 
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Considerando-se esta dinâmica 

populacional da praga/parasit6ide, talvez fosse este o 

momento adequado para fazer-se uma liberação inundativa do 

parasit6ide visando a sua 

manejo de soja. 

incorporação em programas de 
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5. CONCLUSÕES

Baseando-se nos resultados obtidos da presen

te pesquisa pode-se concluir: 

• As altas mortalidades no 2° instar ninfal 

representam o ponto critico da criação de Nezara viridula 

(L., 1758); 

Entre as dietas estudadas, a mais adequada 

para manutenção de N. viridula em laboratório é aquela 

composta de grãos de amendoim e de soja 'Paraná'; 

• A temperatura afeta diferencialmente o de-

senvolvimento embrionário de N. viridula em função da 

origem da criação, seja de campo ou de laboratório; 

• As exigências térmicas da fase de ovo de N.

viridula são semelhantes para insetos de campo ou de 

laboratório; 
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• A temperatura base e a constante térmica 

para a fase de ovo do percevejo da soja são de 11°C e de 

100 GD, respectivamente; 

• A viabilidade do período 2° instar-adulto 

de N. viridula é afetada pela densidade da criação e pelo 

tipo de recipiente; 

• O recipiente cilindrice de papelão e a 

forma isolada de criação são mais adequados para o desen

volvimento de N. viridula; 

. A melhor época para coleta de percevejos 

para inicio de uma colônia de laboratório, com relação a 

viabilidade de ovos, é entre 15 e 30 dias após a infestação 

inicial de percevejos no campo; 

• Percevejos parasitados por Eutrichopodopsis

nitens Blanchard, 1966 vivem 70½ a menos do que percevejos 

sadios e realizam 2,3 vezes menos picadas de 

alimentação durante a sua vida; 

. As temperaturas de 20 e 22°C são as mais 

adequadas para o desenvolvimento total de E. nitens; 
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• As exigências térmicas de E. nitens são 

variáveis para as fases larval e pupal; 

• As exigências térmicas do ciclo total de E.

nitens são de 412 GD, com temperatura limite inferior de 

desenvolvimento de 12,2 °c; 

• A porcentaQem de parasitismo de E. nitens

sobre N. viridula aumenta no final da safra de soja; 

• A época mais adequada para coleta de N. 

viridula parasitado por E. nitens, visando ao inicio de uma 

colônia de laboratório do parasitóide, é no final da safra 

da soja ; 

• A maior freqüência de número de ovos de E. 

nitens sobre N. viridula é de um ovo por percevejo.
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